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Abstract 

According to the Swedish Schools Inspectorate, school libraries in Sweden are not 
utilized to their full potential. The Swedish Schools Inspectorate conclude that this 
has a lot to do with a lack of communication and collaboration between school 
librarians and teachers. With this as a working premise, we have analyzed the 
collaboration between school librarians and teachers with a basis in the Teacher 
Librarian Collaboration-models (TLC-models). The TLC-models illustrate the 
collaboration between school librarians and teachers by using four categories: 
coordination, cooperation, integrated instruction and integrated curriculum. Our 
results are based on four interviews with school librarians on the topic of 
collaboration with teachers from the librarians’ point of view. Three things to note 
according to the informants are: their dependence on a library plan, the need for a 
more involved school management who has a deeper understanding for the school 
library, and that overall, the school librarians express a satisfaction with the 
collaborations they do have with teachers although two of the respondents wish 
these were conducted with all of the teachers rather than a select few. The result is 
analyzed using the TLC-models to elucidate the level of collaboration between 
school librarians and teachers that is described in the four categories of the TLC-
models listed above. We can conclude that although the collaboration patterns are, 
according to the librarians, good, there is room for improvement. For further 
research, we suggest a deeper investigation on the role of the library plan and its 
impact on the collaboration between school librarians and teachers. We also suggest 
further research on the role of the teachers and principals should be done in 
disciplines outside Library and Information science. The strength of this study, as 
with the role of school librarians is in initiating collaboration with fields outside 
Library and information science. 
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 Inledning 
Skolbibliotekarier och skolbibliotek är en vanlig inriktning när det kommer till 
studentarbeten, detta gjordes tydligt för oss under det inledande 
faktainsamlingsarbetet. Detta skulle kunna bero på att det är ett etablerat 
forskningsområde inom Biblioteks- och informationsvetenskap eller för att 
skolbibliotekarier ofta presenteras som en problemtyngd yrkesgrupp i 
många rapporter och studier. Skolinspektionen publicerade år 2018 en 
kvalitetsgranskning av skolbiblioteken och behandlar bland annat skolbiblioteket 
och skolbibliotekariens integrering i undervisningen. De kom fram till att 
skolbiblioteket på många skolor i Sverige inte utnyttjas till sin fulla potential 
(Skolinspektionen, 2018, s. 12-13 & 16-19). Därför är det nu, efter denna 
kvalitetsgranskning intressant att ytterligare en gång ta en titt 
på skolbibliotekariernas roll, i denna uppsats mer specifikt skolbibliotekariers 
kommunikation och samarbete med lärare på gymnasieskolor.  

 Bakgrund 

 Bibliotekarier och lärare som yrkesprofessioner 
Det råder en brist på kunskap om vilken kompetens en skolbibliotekarie har. Lärare 
och skolledning har inte kunskap om vad som kan erbjudas vid skolbiblioteket eller 
vad bibliotekarien kan bidra med (Folkesson, 2007, s. 75). Bibliotekarier och lärare 
tillhör olika yrkeskulturer med olika yrkesidentiteter. Yrkesidentitet innebär att 
bibliotekarier och lärare tillhör skilda yrkesgrupper, medan yrkeskultur i sin tur 
uppkommer ur teori och praktik och handlar om gemensamma handlingar och sätt 
att tänka. Att bli bibliotekarie eller lärare är en process som sker under påverkan av 
bland annat yrkets historia, individens egen tolkning och samhälleliga villkor 
(Folkesson, 2007, s. 78). I mötet mellan dessa olika yrkeskulturer kan det uppstå 
missförstånd gentemot den andra parten då vi tenderar att tolka världen runt om 
utifrån våra egna föreställningar. Konkret innebär detta att skillnader mellan 
individer tillhörande olika yrkeskategorier förstärks och skillnader mellan individer 
inom samma yrkeskategori blir mindre betydande. I detta fall betonar man att lärare 
är mer lika andra lärare precis som bibliotekarier är mer lika andra bibliotekarier än 
vad de olika yrkeskategorierna är lika varandra. En konsekvens för bibliotekariernas 
del blir exempelvis att deras kompetens inte får ta plats i det pedagogiska arbetet.  

Det råder en balansskillnad i makt mellan lärare och bibliotekarier som handlar om 
att lärare ”äger” den pedagogiska verksamheten på skolan. Makten och vetandet 
ligger hos lärarna medan den i biblioteket istället ligger hos bibliotekarierna. Till 
exempel är klassificering av böcker ett vetande hos bibliotekarien, men skolans mål 
och planering av undervisning är ett vetande hos läraren. I detta är det viktigt att 
skolbibliotekets formella legitimitet stöds av, dels formellt utbildad personal, men 
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också av skolledningen genom att den ger förtroende för skolbibliotekarien att 
utföra skolbibliotekets uppdrag. Dock måste bibliotekarien erövra en reell 
legitimitet genom att göra sin kompetens synligt för den övriga skolan (Folkesson, 
2007 s. 79-80). 

 Skolbiblioteket i lagstiftningen 
Skolbiblioteket nämns i flera styrdokument kopplade till antingen biblioteket eller 
skolan som institution. Dessa är bibliotekslagen, skollagen och läroplanen.  

 Bibliotekslagen 
I Bibliotekslagen står att skolbibliotek ska finnas tillgängligt för alla elever som går 
i någon av dessa skolformer: grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (SFS 2013:801).  

 Skollagen 
Enligt Skollagen 36§ ska, som nämnts ovan, ett skolbibliotek finnas tillgängligt för 
alla elever i dessa skolformer. Utöver det går det att läsa i 35§ att det ska finnas 
lokaler liksom det material som behövs för att skolbiblioteket ska kunna bidra med 
att utbildningen uppfyller sitt syfte (SFS 2012:800).  

 Läroplan för gymnasieskolan 
Enligt Läroplanen ska alla elever under övergripande mål ha kunskaper i hur man 
använder biblioteket och de resurser som biblioteket har. Vidare står det att det är 
rektorns ansvar att eleverna får färdigheter i att, i en tidsenlig utbildning, använda 
skolbibliotek och digitala verktyg. Ytterligare står det i Läroplanen för 
gymnasieskolan att skolbibliotekets verksamhet ska användas som en del i 
undervisningen för att stärka den språkliga och digitala kompetensen hos eleverna 
(Skolverket, u.å.).  

 Skolbibliotekariens roll 
Skolbibliotekarien bör vara initiativtagande och samordna projekt av pedagogisk 
karaktär som ska ingå i skolans ordinarie undervisning. Med tanke på exempelvis 
tidsbrist ska bibliotekarien skapa färdiga mallar för projekten utifrån läroplanen som 
lärarna sedan kan genomföra. Bibliotekarien bör inte spendera all sin tid i 
klassrummet, men att arbeta aktivt i elevernas närhet är ett mycket bra sätt för att få 
en inblick i deras lärprocess. Det är dessutom viktigt att vara ute bland eleverna för 
att skapa en god relation mellan biblioteket och övriga skolan, men det viktigaste för 
bibliotekarien är att vara med i början av projekt för att sedan successivt låta 
undervisande lärare ta över genomförandet. I denna typ av projektarbete är det 
därför viktigt att lärare och bibliotekarie samarbetar där bibliotekarien fungerar som 
ett stöd för lärarna i form av handledning (Malmberg & Graner, 2014, s. 70-72).  
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 Problem och bristande likvärdighet 
Samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarie skiljer sig mellan olika skolor. 
Lärare och skolbibliotekarier planerar i de flesta fall inte lektioner tillsammans som 
följd av att det inte finns tillräckligt med tid och då avstår hellre lärarna från 
eventuellt samarbete. Skolbiblioteket används inte heller i ämnen utanför svenskan 
på många skolor och lärarna menar att de skulle behöva öka sina kunskaper om hur 
skolbiblioteket kan användas i den ordinarie undervisningen. Sett till samarbete med 
lärare finns det enligt skolinspektionen skolbibliotekarier som får möjlighet att 
arbeta med ämnen utanför svenskan, som exempelvis retorik eller övning inför 
nationella prov, med extra hjälp av personal som sköter det ordinarie arbetet i 
biblioteket, till skolbibliotekarier som endast arbetar i biblioteket med 
låneverksamhet (Skolinspektionen, 2018, s. 12-13). Undervisning inom medie- och 
informationskunnighet och källkritik varierar mellan skolor, detta beror dels på om 
skolan har anställda utbildade bibliotekarier eller lärare med ansvar för 
skolbiblioteket. Även engagemanget spelar en betydande roll ifall denna typ av 
undervisning bedrivs eller inte. Ett exempel lyfts fram där en skolbibliotekarie 
engagerad i detta arbetet slutat vilket resulterat att undervisningen upphört helt. 
Detta beror till stor del på att lärare inte känner till hur biblioteket kan användas i 
denna typ av undervisning och att det saknas systematisk planering mellan lärare 
och skolbibliotekarier (Skolinspektionen, 2018, s. 16).  

Rektorernas kompetens gällande användandet av skolbiblioteket inom ramen för 
skolans verksamhet i andra ämnen än svenska är inte så välutvecklad och det är inte 
ofta som rektorerna ser till att skolbibliotekariens kompetens används i grupper som 
har till uppgift att utveckla skolans verksamhet. Förväntningar från rektorernas sida 
på hur biblioteket ska användas i undervisningen finns heller inte. Detta innebär att 
rektorer sällan ser till att pedagogiska aktiviteter blir ordentligt planerade, mycket 
vanligare är det att planering sker spontant i exempelvis fikarummet. Deltagande på 
möten är inte någon självklarhet för skolbibliotekarier, men det sker, och biblioteket 
är ibland en punkt på schemat. Dock är bibliotekarierna sällan knutna till något 
arbetslag (Skolinspektionen, 2018, s. 17-19).  

Om skolbiblioteket har en plan särskilt för verksamheten är inte självklart då endast 
55% år 2016 hade en biblioteksplan för skolbiblioteket (Kungliga biblioteket, 2016, 
s. 34). I sin tur visar det sig också att till följd av att planer ofta saknas är det åtta av 
tio skolbibliotek som inte har några fasta mål för vad eleverna ska kunna kopplat till 
informationsfärdigheter (Kungliga biblioteket, 2016, s. 36).  

Denna ojämlikhet i hur väl skolbibliotekarien är en del av skolan skapar skillnader 
mellan skolor som innebär att elever får vitt skilda förutsättningar när det kommer 
till bl.a. stöd till läsning och digital kompetens, vilket är ett stöd som alla elever har 
rätt till. Elevernas val av skola har därför stor betydelse för om de får tillgång till ett 
skolbibliotek eller inte, och om de inte får det riskerar de att bli ovana vid bibliotek 
även utanför skolan. Inom skolorna finns det skillnader kopplat till lärarnas 
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personliga relationer till biblioteket, tid till samarbete och engagemang. Elevernas 
tillgång till och användande av biblioteket beror därför också på vilken 
undervisande lärare de har. Ett par av de bidragande faktorerna till denna situation 
är att skolbibliotekets verksamhet är så lätt att spara in på och att rektorerna många 
gånger inte ställer några krav på lärarna hur de ska nyttja skolbiblioteket i 
undervisningen (Skolinspektionen, 2018, s. 21-22).  

 Problemformulering och syfte 
I bakgrundskapitlet kan vi se en konflikt mellan vad skolbiblioteket är och vad 
skolbiblioteket borde vara. Enligt Skolinspektionens kvalitetskontroll bottnar många 
av skolbibliotekets problem i bristen på samarbete och kommunikation 
(Skolinspektionen, 2018). Detta är ett problem som har varit och kommer att vara 
relevant att undersöka så länge problemet kvarstår. Det är dock extra intressant i 
relation till Skolinspektionens kvalitetskontroll (2018) då detta erbjuder en ny 
referenspunkt inom forskningsområdet. 

Syftet med denna uppsats är att, genom intervjuer med skolbibliotekarier på 
gymnasieskolor, undersöka hur skolbibliotekarierna, enligt dem själva, samarbetar 
och kommunicerar med lärarkåren. Detta för att se hur skolbibliotekarierna själva 
resonerar kring problemet och för att på så sätt erbjuda ytterligare en referenspunkt 
samt för att belysa problemet ur ett annat perspektiv. De frågeställningar vi 
använder för att åstadkomma detta presenteras i nästa avsnitt.  

 Frågeställningar 
Nu när vi i föregående avsnitt definierat både forskningsproblem och syfte går vi 
vidare till frågeställningar. För att undersöka hur samarbetet och kommunikationen 
mellan skolbibliotekarier och lärare ser ut enligt skolbibliotekarierna själva ställer vi 
oss följande frågor:  

• Hur upplever skolbibliotekarier samarbetet med lärare?  
• Hur upplever skolbibliotekarier att stödet från rektor spelar in på 

skolbibliotekets inkludering i undervisningen?  
• Hur använder sig skolbibliotekarier av biblioteksplaner och liknande 

dokument?  
• Vilka hinder för djupare samarbete identifierar skolbibliotekarier och vilka 

lösningar på dessa problem föreslår de?  

I följande avsnitt diskuterar vi medvetna avgränsningar som gjorts för att försäkra 
att vi får ett hanterbart empiriskt material som med enkelhet kan behandlas i 
resultat-, analys- och diskussionskapitlet. 
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 Avgränsningar 
I föregående avsnitt fastställde vi de frågeställningar som skall besvaras och i detta 
avsnitt kommer vi gå igenom de avgränsningar som gjorts angående insamlingen av 
empiriskt material. 

På grund av uppsatsens omfång har avgränsningar gjorts för att få ett hanterbart 
empiriskt material. Vi har valt att intervjua endast skolbibliotekarier med anställning 
på kommunala gymnasieskolor. Skolbibliotekarier som arbetar på grundskolor 
inkluderades inte i sökandet efter informanter. Lärare och rektorer samt övrig 
skolpersonal är inte heller de inkluderade bland intervjupersonerna. 

 Disposition 
Tidigare i detta kapitel har vi definierat och motiverat ämnet för uppsatsen och 
nu ger vi en beskrivning av hur uppsatsens disposition är strukturerad och vad 
de följande kapitlen kommer att innehålla samt hur de är ordnade.  

Här näst går vi igenom ett urval av den tidigare forskning som bedrivits inom ämnet 
som är relevant för vår undersökning. Sedan presenteras den teoretiska 
utgångspunkt som ligger till grund för den kommande analysen. I kapitel fyra, 
metodkapitlet, förklarar vi hur det empiriska materialet valts ut samt samlats in och 
hur vi gått till väga i urvalet av teman inför resultatpresentationen. I resultatet och 
analysen kommer empirin presenteras utifrån de teman vi plockat ut och analyseras 
utifrån vår teoretiska utgångspunkt. Avslutningsvis kommer vi diskutera empirin 
utifrån forskningsfrågorna samt ytterligare några diskussionsfrågor kopplat till bland 
annat resultatens generaliserbarhet, skolornas programutbud och förslag på 
fördjupad forskning. Allra sist följer en sammanfattning av uppsatsen i sin helhet. 

 Tidigare forskning 
I den inledande delen av uppsatsen har vi bland annat beskrivit forskningsproblemet 
och undersökningens syfte. I detta kapitel kommer vi gå igenom ett urval av den 
tidigare forskning som berör samarbetet mellan bibliotekarier och lärare. Urvalet har 
gjorts med relevansen för uppsatsens frågeställningar och syfte i åtanke.  

 Bibliotekariens självupplevda bild av professionen  
I studien The self-perceived status of school librarians undersöker Cristina Sacco-
Ritchie (2011) hur skolbibliotekarier i Storbritannien själva ser på sin arbetssituation 
och position inom biblioteksvärlden. De skolbibliotekarier som tillfrågas i studien 
arbetar med ungdomar i åldrarna 11 till 18 år. Sacco-Ritchie (2011) tar fram en 
hypotes, bestående av fem punkter, utifrån negativa påståenden om 
skolbibliotekarieyrket som hon funnit vanligt förekommande i 
biblioteksammanhang. Dessa påståenden fann hon endast vara anekdota utsagor 
baserade på personliga upplevelser utan undersökningar till grund trots den 



 

6(40) 
 

omfattande forskning som finns om skolbibliotek i Storbritannien (Sacco-Ritchie, 
2011, s. 88). 

De påståenden hon ställer i sin hypotes är följande: 

• Skolbibliotekarier är otillfredsställda av deras yrke;  
• Skolbibliotekarier känner att de är fast på deras arbetsposition fram till 

pensionen;  
• Om de fick möjligheten skulle majoriteten av skolbibliotekarier välja en 

annan karriär;  
• Skolbibliotekarier känner sig inte respekterade av sina överordnade;  
• Skolbibliotekarier är isolerade från skolornas sociala sfär och också 

bibliotekens sociala sfär i sin helhet (Sacco-Ritchie, 2011, s. 88). 

Genom en enkätundersökning samlade hon in svar från 221 respondenter (Sacco-
Ritchie, 2011, s. 93). Efter att ha analyserat resultaten av dessa enkätsvar drar hon 
slutsatsen att endast två av dessa påståenden har belägg i det insamlade materialet, 
att skolbibliotekarier känner att de inte kan byta till en tjänst inom en annan 
biblioteksform och att om de fick chansen skulle de flesta skolbibliotekarier välja en 
annan karriär (Sacco-Ritchie, 2011, s. 100). De flesta av respondenterna hade dock 
en övervägande positiv syn på sin arbetssituation och dess position, både inom 
skolan och biblioteksvärlden. Bland de respondenter som inte målade upp en lika 
vacker bild av sin situation bar de en överväldigande likhet sig emellan att de 
upplevde bristande stöd från skolledningen och att skolledningens attityd till 
skolbiblioteket också påverkar lärarkårens syn på dess position inom skolan och på 
så sätt försvårar kommunikationen mellan bibliotekarierna och lärarna (ibid.). 

Heidi Julien och Shelagh K. Genuis har undersökt hur bibliotekarier i Kanada som 
arbetar med någon form av undervisning upplever sitt arbete som bibliotekarier 
kopplat till exempelvis upplevda hinder och hur väl de är förberedda för 
undervisande arbete (Julien & Genuis, 2011, s. 103). I artikeln kommer de fram till 
att bibliotekarierna känner sig bättre förberedda om de genomgått någon form av 
formell utbildning innan de ska ta på sig en undervisande roll. För de bibliotekarier 
som utbildats inom undervisning var det mer sannolikt att de förväntade sig att 
undervisning skulle vara en del av deras roll och att de dessutom kände sig bättre 
förberedda för detta arbete. Att undervisa var dessutom för många av de som 
genomgått formell utbildning en del av deras professionella identitet. Tvärtom gäller 
för de som inte fått någon formell förberedelse då de upplever att de inte är fullt 
förberedda inför en undervisande roll (Julien & Genuis, 2011, s. 106). De upplevda 
hinder som framkommer är bland annat att övertyga andra om vikten av 
undervisning i informationslitteracitet då en av informanterna fått höra 
att bibliotekarien inte hör hemma i ett klassrum. Det framkommer också att de 
upplever en svårighet att samarbeta med dem som anser att de inte behöver hjälp av 
en bibliotekarie. Hinder kring förberedelse inför undervisning kunde exempelvis 
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vara att de upplevde att de inte har någon bakgrund av att undervisa och att de 
därför ligger efter i exempelvis teoretiska kunskaper kring undervisning (Julien 
& Genuis, 2011, s. 108). 

 Utbildning och vidareutbildning 
Latham, Gross och Witte (2013) undersöker i Preparing teachers and librarians to 
collaborate to teach 21st Century skill: Views of LIS and education faculty om 
utbildningen av lärare och skolbibliotekarier utrustar dem för samarbete sinsemellan 
och vad attityden kring detta är i fakulteten. De genomför en fallstudie på ett 
amerikanskt universitet och intervjuar 12 medlemmar av fakulteten, sex av dem 
arbetar med lärarstudenter och sex av dem med biblioteksstudenter. De arbetar 
utifrån forskningsfrågorna ”1. How do faculty in LIS and education perceive the 
relationship of 21st Century Skills to their disciplines? 2. What are the attitudes of 
faculty in LIS and education toward teacher-librarian collaboration?” (Latham, 
Gross & Witte, 2013, s. 5). 

De kommer fram till att i denna fallstudien är alla intervjupersonerna överens om att 
samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier är något eftersträvansvärt att 
förbättra (Latham, Gross & Witte, 2013, s. 16-17).  

De presenterade idéer om hur detta skulle kunna se ut men de kom även med 
argument för varför det inte ingick i kursplanerna för eleverna. Några av förslagen 
som dök upp var att yrkesgrupperna redan under utbildningen skulle få öva på att 
samarbeta genom kollaborativa uppgifter programmen emellan och på så sätt 
upptäcka varandras styrkor (Latham, Gross & Witte, 2013, s. 11-12). De föreslår 
även gästföreläsningar från de olika programmen och gemensamma aktiviteter även 
utanför undervisningssalen. De poängterar dock att det på universitetet i denna 
studie finns en svårighet i att lärarprogrammet är en campusknuten utbildning 
medan de blivande skolbibliotekarierna går en distansutbildning. De får även reda 
på att det är enklare att inkorporera idén om framtida samarbete i lärarstudenternas 
kurser då alla elever på programmet senare antas arbeta i en skolmiljö. De blivande 
skolbibliotekarierna går inte en separat utbildning utan utbildar sig i Biblioteks- och 
informationsvetenskap tillsammans med studenter som senare kommer att arbeta på 
olika typer av bibliotek (Ibid.).   

Montiel-Overall (2012) har tillsammans med Hernández (ibid.) tittat på utbildning 
av skolbibliotekarier och lärare, men då i form av workshops i The effect of 
professional development on teacher and librarian collaboration: Preliminary 
findings using a revised instrument. I studien ställer Montiel-Overall sig frågorna: 

• I vilken utsträckning förändrar professionsutvecklande workshops 
uppfattningen hos lärare och skolbibliotekarier kring hur ofta de 
samarbetar? 
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• I vilken utsträckning förändrar professionsutvecklande workshops 
uppfattningen hos lärare och skolbibliotekarier kring vikten av elevernas 
inlärning vid samarbete? 

• I vilken utsträckning hjälper professionsutvecklande workshops 
likriktningen av lärares och skolbibliotekariers uppfattningar kring hur ofta 
de samarbetar? 

• I vilken utsträckning hjälper professionsutvecklande workshops 
likriktningen av lärares och skolbibliotekariers uppfattningar kring vikten av 
deras samarbete för elevernas inlärning? (Montiel-Overall, 2012, s. 3). 

I studien deltog 30 individer. Hon lät lärare och skolbibliotekarier tillsammans gå på 
workshops om TLC-modellerna. Före första workshoppen och efter läsårets slut 
besvarade de frågor i ett program som designats för att mäta hur mycket lärare och 
bibliotekarier uppfattar att de samarbetar (Montiel-Overall, 2012, s. 3-4). Hon såg 
klara antydningar till att Workshoparna ökat och förbättrat samarbetet 
professionerna emellan och att de ökade intresset för kollaboration (Montiel-
Overall, 2012, s. 17). 

Thomas Scott Duke och Jennifer Diane Ward har gjort en kvalitativ metastudie av 
empiriskt samt icke empiriskt material kring informationslitteracitet inom 
lärarutbildningar. Dessa material är skrivna av akademiska bibliotekarier och 
ansvariga för lärarutbildning, och härstammar från Australien, Kanada, Nya 
Zeeland, Taiwan, Storbritannien och USA. De menar att det finns ett problem som 
handlar om att de som ansvarar för utbildningen av lärare inte samarbetar med 
akademiska bibliotekarier för att få in informationslitteracitet i lärarnas utbildning 
(Duke & Ward, 2009, s. 248-249). Utifrån det undersökta materialet finner de bland 
annat att både lärare under pågående utbildning och färdigutbildade lärare saknar 
kunskaper inom informationslitteracitet och de är även oförberedda inför 
undervisning inom just detta. De finner även att instruktioner från biblioteket kan 
hjälpa lärare under pågående utbildning och är speciellt effektivt 
när informationslitteraciteten är integrerad i utbildningen. Utifrån det undersökta 
materialet är det också nödvändigt att akademiska bibliotekarier och lärarutbildning 
tillsammans lär ut informationslitteracitet utifrån pedagogik istället för att endast 
förbättra lärarstudenternas kunskaper (Duke & Ward, 2009, s. 251).  

Utifrån de empiriska och icke empiriska materialen diskuterar de kring problemet 
att lärare inte är förberedda på att lära eleverna informationslitteracitet vilket kräver 
att lärare och skolbibliotekarier samarbetar mer. Genom att lärarna redan under 
pågående utbildning får samarbeta med akademiska bibliotekarier 
kring informationslitteracitet menar Duke och Ward att lärare blir bättre förberedda 
på att samarbeta med skolbibliotekarier. På så sätt kan lärare i större utsträckning se 
skolbibliotekarien som en given samarbetspartner och förstå dennes roll på skolan 
(Duke & Ward, 2009, s. 254).  



 

9(40) 
 

Laura Bewick och Sheila Corall har genom kvantitativa enkäter undersökt brittiska 
universitetsbibliotekariers uppfattningar kring pedagogisk utbildning och hur det 
påverkar deras roll som undervisande bibliotekarier (Bewick & Corall, 2010, s. 97, 
100). Artikeln visar att bibliotekariernas kunskaper i att hålla i 
undervisningstillfällen var höga, men att designa lektioner och undervisningsteori 
var två saker de hade lägre nivåer av kunskaper kring. De bibliotekarier som 
däremot hade någon formell utbildning inom undervisning hade mer kunskap kring 
dessa två senare aspekter (Bewick & Corall, 2010, s. 103). Informanterna menade 
att pedagogiska kunskaper är viktiga i arbetet som bibliotekarie, men några 
ifrågasatte relevansen av teoretiska kunskaper framför praktiska kunskaper. 
Majoriteten kände sig bekväma i att undervisa och de ansåg att de hade kunskaper 
för den rollen, däremot fanns det svagheter i de pedagogiska kunskaperna. I artikeln 
framkommer det att en del av bibliotekarierna får sina pedagogiska kunskaper på 
jobbet medan en del genomgått formell utbildning, som enligt drygt hälften av 
informanterna ansåg var det bästa för att utveckla sin pedagogiska kunskap 
(Bewick & Corall, 2010, s. 107).  

 Relationen mellan yrkesgrupper inom utbildnings- och 
biblioteksvärlden 

Latham, Julien, Gross och Witte studerar i artikeln The role of inter-
professional collaboration to support science learning: An exploratory study of the 
perceptions and experiences of science teachers, public librarians, 
and school librarians hur relationen mellan folkbibliotekarier, skolbibliotekarier 
och lärare inom naturvetenskapliga ämnen ser ut (Latham, Julien, Gross & Witte, 
2016). I undersökningen används fokusgrupper beståendes av dessa tre 
yrkesgrupper och med hjälp av öppna frågor kunde de få in svar som täcker många 
perspektiv (Latham et al., 2016, s. 195). 

Undersökningen visar att skolbibliotekarierna överlag anser att relationen med 
naturkunskapslärarna är mycket bra, men att det inte nödvändigtvis alltid sker några 
samarbeten dem emellan. I de flesta fall handlade det om att bistå med material till 
lärarna. Även naturkunskapslärarna i undersökningen menade att relationen mellan 
dem var bra och många av dem fann skolbiblioteket hjälpsamt. Några informanter 
menade däremot att hinder finns från skolledningens sida då det framgick att vissa 
upplevde att de inte hade utrymme till att planera samarbeten och att ledningen inte 
riktigt ser nyttan med skolbibliotekarien (Latham et al., 2016, s. 196-197). Enligt 
denna studie låg samarbetena på den nivån där skolbibliotekarierna och 
naturkunskapslärarna arbetar mot liknande mål, men de planerar eller skapar 
ingenting gemensamt. Det framgick också att naturkunskapslärarna uppfattar att 
samarbeten förekommer betydligt oftare mellan skolbibliotekarier och lärare i 
engelska och samhällsvetenskapliga ämnen (Latham et al., 2016, 197-198). 
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Christiansen, Stombler och Thaxton (2004) har i A Report on Librarian-
Faculty Relations from a Sociological Perspective gjort en kvalitativ studie kring 
bibliotekarier och fakulteterna som låg till grund inför “the ALA conference” 
(Christiansen, Stombler & Thaxton, 2004, s. 117). De finner att bibliotekarier har en 
frånkopplad relation till medlemmarna av fakulteterna och att de i sin tur har en 
begränsad förståelse för bibliotekariernas arbete vilket innebär att de tenderar att 
inte söka kontakt med bibliotekarierna. Uppfattningarna kring denna situation ser 
dessutom annorlunda ut då bibliotekarierna uppfattar bemötandet av dem som ett 
problem, medan fakulteterna inte gör det, de ser heller inga negativa konsekvenser 
som skulle kunna följa från detta (Christiansen et al., 2004, s. 118). Enligt 
fakulteterna gör de helt skilda saker då bibliotekarierna exempelvis har ett mer 
serviceinriktat arbete, medan fakultetmedlemmarnas uppgift är produktion av 
kunskap. Engagemanget från bibliotekarier att bedriva forskning kring denna fråga 
finner de också är högre medan fakulteterna inte är lika intresserade. Denna artikel 
visar på de skillnader i social status som finns mellan medlemmar av fakulteter och 
bibliotekarier där fakulteterna har ett tydligt övertag (Christiansen et al., 2004, 
s. 119-120). 

Denna fråga behandlas ytterligare av Julien och Pecoskie (2009) nedan med 
avstamp i publicerad forskning och andra texter från respektive professions 
forskningsvärld.  

Julien och Pecoskie (2009, s. 120) tittar i litteraturstudien Librarians´ experience of 
the teaching role: Grounded in campus relationships på relationen mellan 
bibliotekarien och fakulteterna. De tittar på publikationer från de olika 
professionernas forskningsvärld och gör en sociologisk analys. I studien konstaterar 
de att den forskning som finns kring ämnet inom biblioteksvärlden verkar stämma 
till stor del då den visar på att intresset för forskning kring 
kollaboration professionerna emellan förekommer i 
biblioteksforskningssammanhang betydligt oftare än i utbildningssammanhang. De 
poängterar att det är ett i princip osynligt ämne inom den sociologiska forskningen 
kring utbildning.  

Detta kan ligga till grund när vi tittar på relationen mellan professionerna då det kan 
betyda att den ena professionen möjligtvis har en bredare uppfattning om den andra 
yrkesgruppens förutsättningar och att det där i kan finnas ett stigma.  

 Samarbetet mellan professionerna 
Montiel-Overall har i Teacher and librarian collaboration: 
A qualitative study undersökt samarbetet mellan 18 lärare och bibliotekarier på tre 
offentliga skolor utifrån TLC-modellerna. Det insamlade materialet består av 
semistrukturerade intervjuer, vilket används som det huvudsakliga materialet, 
semistrukturerade observationer vid planeringstillfällen mellan lärare och 
bibliotekarier samt fältnoter som extra stöd till de semistrukturerade intervjuerna 
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(Montiel-Overall, 2008, s. 147). Undersökningen resulterade i fem övergripande 
teman: school culture, attributes of collaboration, communication, management och 
motivation to collaborate (Montiel-Overall, 2008, s. 149).  

Skolans kultur handlar främst om de praktiker som finns på varje enskild skola och 
vad som uppmuntras samt inte uppmuntras. För majoriteten av informanterna var 
förutsättningarna för samarbete beroende av en miljö som främjar samarbete. 
Rektorn var också en viktig del enligt informanterna för att skapa en stöttande miljö 
som främjar interaktionen mellan lärare och bibliotekarier, däremot menade flera av 
dem att rektorn inte var en nödvändig del i samarbetet i sig (Montiel-Overall, 2008, 
s. 150).  

Viktiga attribut hos de samarbetande parterna menade informanterna var förmågan 
att vara en ledare med kunskaper inom sitt område, men främst att vara flexibel och 
öppen i sitt arbete. Många av lärarna i studien menade att de uppskattar att arbeta 
med en bibliotekarie som lätt kan anpassa sitt arbete (Montiel-Overall, 2008, s. 
151). Kommunikation utan ledarskap av auktoritär karaktär var en viktig del enligt 
informanterna för att bygga upp ett förtroende mellan lärarna och bibliotekarierna. 
Några metoder för kommunikation informanterna använde sig av var 
direktkommunikation ansikte mot ansikte i biblioteket och mejlkonversationer 
(Montiel-Overall, 2008, s. 151). Kopplat till det fjärde temat kring ledning menade 
informanterna att en stöttande rektor som förstår nyttan med samarbete mellan 
bibliotekarier och lärare samt gör plats för möten mellan dessa två grupper är viktig. 
Samarbete bygger enligt informanterna i första hand på tydliga mål (Montiel-
Overall, 2008, s. 151-152). Vid det sista temat om motivation till samarbete menade 
informanterna att den största motivationen är att se hur eleverna utvecklas, både 
inom informationssökning och i deras entusiasm (Montiel-Overall, 2008, s. 152).  

Hinder som kan dyka upp i samarbetet mellan lärare och bibliotekarier är till 
exempel låga förväntningar på samarbetet från ledningen, en miljö som inte främjar 
tillit, strikta scheman och oförståelse för skillnader i professionerna. Denna artikel 
visar dock på att ledningen var stöttande, professionsskillnader accepterades och 
skolornas miljöer skapade förutsättningar för samarbete (Montiel-Overall, 2008, s. 
153).  

Med utgångspunkt i fynden från Teacher and librarian collaboration: A qualitative 
study har Montiel-Overall och Kim Grimes (2013) i Teachers and librarians 
collaborating on inquiry-based science instruction: A longitudinal study visat på hur 
lärare och skolbibliotekarier kan lära sig att samarbeta och överkomma sina 
kommunikationsproblem med hjälp av mentorer och de visar på att samarbetet är en 
reell möjlighet (Montiel-Overall & Grimes, 2013, s. 42, 48). Även de bibliotekarier 
som tidigare inte haft någon erfarenhet av klassrumsundervisning har visat sig vara 
en värdefull resurs (ibid.). Undersökningen som pågick under två år tittade på hur 
18 lärare och 18 skolbibliotekariers samarbete förändrades under tidens gång efter 
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att åtgärder för att förbättra deras samarbetsmöjligheter applicerats (Montiel-Overall 
& Grimes, 2013, s. 43). De konstaterar att förbättringen av samarbetet inte är något 
som sker över en natt utan är en tidskrävande process som utöver yrkesmässigt 
kunnande även är beroende av relationen mellan skolbibliotekarien och läraren, när 
denna stärktes underlättades samarbetet (Montiel-Overall & Grimes, 2013, s. 47). 
Men att denna stärktes berodde i detta fall på att läraren och bibliotekarien faktiskt 
aktivt arbetade mot att förbättra sitt samarbete och på så sätt spenderade mer tid 
tillsammans både i professionella och privata samtal (ibid.). 

I Research on teacher and librarian collaboration: An examination of underlying 
structures of models påpekar Montiel-Overall (2007) att det finns många anekdoter 
som talar för att samarbetet mellan skolbibliotekarier och lärare är viktigt men att 
det saknas seriös forskning kring att ta fram en bild av de specifika praktikerna som 
behövs för att åtgärda problemet (Montiel-Overall, 2007, s. 278). Två enkäter 
delades ut till sextiofyra lärare, sju bibliotekarier och en rektor (Montiel-Overall, 
2007, s. 280-281). Den ena enkäten skapades utifrån påståenden baserade på 
Loertschers taxonomi och den andra utifrån påståenden baserade på TLC-
modellerna som utvecklats utifrån bland annat Loertschers taxonomi (Montiel-
Overall, 2007, s. 280). I undersökningen behandlas alla respondenter som en och 
samma grupp i analysen och det görs ingen uppdelning efter profession i varken 
analysen eller resultatet (Montiel-Overall, 2007, s. 281). 

Resultaten från studien visar att även om svaren på de två enkäterna ofta 
överensstämde så kompletterade de även varandra (Montiel-Overall, 2007, s. 287). 
De visar båda på att lärarna och bibliotekarierna i denna undersökning antingen är 
medvetna om vikten av samarbetet mellan professionerna eller redan har ett 
välutvecklat samarbete på plats. Montiel-Overall (2007) lyfter fram att samarbeten 
med lektionsplanering, sambedömning och aktivitetsplanering bör utforskas 
ytterligare i framtiden för att bidra till en bättre förståelse av samarbetsklimatet i 
skolor och dess relevans för att förbättra elevers inlärningsprocess (Montiel-Overall, 
2007, s. 287). 

De exempel på tidigare forskning som hittills tagits upp har varit fokuserad på 
Europa och Nordamerika med antingen både bibliotekarier och lärare eller bara 
bibliotekariers perspektiv. Men för en bredare nationell bild och en annan vinkel har 
vi valt att inkludera en forskningsartikel om samarbetet mellan skolbibliotekarier 
och lärare i Singapore ur yrkesverksamma lärares perspektiv. Detta har Mokhtar och 
Majid skrivit om i An exploratory study of the collaborative relationship between 
teachers and librarians in Singapore primary and secondary school. De påpekar att 
mycket av den forskning som finns inom ämnet fokuserar på just Nordamerika och 
Europa och att denna forskning inte nödvändigtvis är applicerbart på situationen i 
övriga världen (Mokhtar & Majid, 2006, s. 269).  De vill med sin undersökning 
bedöma I vilken utsträckning detta samarbete faktiskt existerar i skolor i Singapore 
och vilka problem som kan identifieras (ibid.). 
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Deltagandet i studien blev inte så högt som författarna hoppats då endast 70 av de 
förväntade 250 respondenterna valde att svara på enkätundersökningen, detta tror de 
kan bero på att undersökningen utfördes under en tid som innebar mycket annat 
administrativt arbete för lärarna som behövde prioriteras över 
undersökningsdeltagandet (Mokhtar & Majid, 2006, s. 270).  Något som skiljer sig i 
deras fynd gentemot andra undersökningar är att de fann att lärarna inte litade på att 
bibliotekarien hade den kompetens de hävdade då utbildningen de två 
professionerna emellan är drastiskt olika. Detta försvårade samarbetet på grund av 
att det saknades tillit. De lärare som hade tidigare erfarenhet av att själva jobba på 
bibliotek hade dock en högre uppfattning om bibliotekariernas kompetens och 
samarbetade därför i högre grad med sina bibliotekariekollegor (Mokhtar & Majid, 
2006, s. 275-276). 

Dessa artiklar ger exempel på faktorer för ett bra samarbete mellan bibliotekarier 
och lärare och är därför relevanta för denna uppsats tack vare att informanterna får 
ge sin uppfattning av vad som gör samarbetet lyckat. De visar på vanligt 
förekommande uppfattningar kring samarbete lärare och skolbibliotekarier emellan, 
några av de hinder som kan uppstå, samt hur bibliotekariernas sociala status står sig 
i relation till andra. 

 Teoretiska perspektiv 
Vi har nu gett en beskrivning av en del av den forskning som bedrivits inom detta 
ämne. I följande avsnitt kommer en beskrivning av den teoretiska utgångspunkt 
denna uppsats tar avstamp från.  

 TLC-modellerna 
I denna uppsats utgår vi ifrån modellerna om samarbete mellan skolbibliotekarie 
och lärare som Patricia Montiel-Overall arbetat fram. TLC är en förkortning för 
Teacher Librarian Collaboration (Djurström, 2015, s. 21), och syftar till att visa på 
olika nivåer av samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare samt vad som 
karaktäriserar ett väl fungerande samarbete parterna emellan (Montiel-Overall, 
2005, s. 1). 

Att arbeta tillsammans har blivit en trend under det tjugoförsta århundradet med 
övergång från individuella prestationer och självständighet till prestationer i grupp 
och att verka tillsammans. Kopplat till skola och utbildning ses samarbete som en 
möjlighet att förnya skolan och involvera fler personer i de problem, exempelvis 
ökade behov för elever med andra bakgrunder, som finns i de komplexa 
utbildningssystemen. En explosionsartad utveckling och användning av information 
skapar en komplex situation som kräver kreativ problemlösning om eleverna ska få 
en meningsfull utbildning. Skolbibliotekarien kan vara en lösning genom att 
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samarbeta med lärare. Därför behövs dessa modeller för att förstå meningen av 
samarbetet mellan skolbibliotekarie och lärare (Montiel-Overall, 2005, s. 1-2).  

TLC-modellerna bygger på pedagogiska teorier ur socialkonstruktivismen 
utvecklade av bland annat John Dewey och Lev Vygotsky som behandlat just 
samarbete som sådant. Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på lärande innebär att 
man ser samarbete som en social process där social interaktion och diskussion 
mellan aktörerna är meningsskapande (Montiel-Overall, 2005, s. 3). Inom 
pedagogikens idéhistoria finns det exempel på idéer kring samarbete och hur viktigt 
det är att arbeta tillsammans för att uppnå ett meningsfullt lärande. John Dewey till 
exempel menade att lärande är en kontinuerlig process som aldrig fullbordas. 
Undervisning handlar enligt Dewey om en process mellan människor i interaktion 
med varandra och med omgivningen runt om (Burman, 2014, s. 187). Likt Dewey 
menade Vygotsky att erfarenheter i första hand är sociala och fås genom interaktion 
med andra. Samarbete är därför en gemensam konstruktion där omgivningen tas in 
som faktor (Montiel-Overall, 2005, s. 3). 

 Vad är Collaboration? 
Collaboration, eller samarbete kan exempelvis förstås som en gemensam skapelse 
mellan flera olika aktörer som kompletterar varandra för att skapa något som den 
enskilda individen på egen hand inte hade kunnat åstadkomma. Till skillnad från 
samarbete genom kommunikation via exempelvis mejl, är det egentliga samarbetet 
skapat via dynamiska relationer i ett socialt sammanhang vilket gör samarbete icke 
rutinmässigt. En annan definition av samarbete är att det, förutom exempelvis 
gemensam planering och beslutsfattning, handlar om att aktörerna som samarbetar 
också tänker tillsammans som i sin tur skapar unika ramverk. I denna typ av 
samarbete dominerar inte någons syn och makten, precis som resurserna är 
fördelade över gruppen (Montiel-Overall, 2005, s. 3-4). 

Samarbete inom skolan mellan skolbibliotekarier och lärare kan definieras som så 
att läraren har kunskaper om elevernas styrkor och svagheter samt ämnesinnehållet, 
och skolbibliotekarien i sin tur har kunskaper om informationskompetens och 
metoder för att sätta in informationskompetensen i ämnesundervisningen. I ett 
sådant samarbete när lärarens del består av elevkännedom och skolbibliotekariens 
del består av informationssökning skapas en helhet som varken bibliotekarie eller 
lärare skulle kunna skapa på egen hand (Montiel-Overall, 2005, s. 4-5). 

 Vikten av att arbeta tillsammans 
Samarbete inom utbildningssystemet för att stödja elevernas inlärning anses som 
viktigt då det ökar antalet möjligheter till riktningar för lärande som eleverna kan ta 
del av. Det finns bland annat samband mellan elevers akademiska prestationer och 
stödet från professionella skolbibliotekarier, i synnerhet när de ingått i samarbeten 
med lärare. Enligt Kuhlthau innebär samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare 
en ökad förmåga hos eleverna att söka information då meningsfullt lärande skapas 
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genom integrationen av ämnesinnehåll och informationslitteracitet. Detta ses som en 
av de viktigaste anledningarna till att främja samarbete mellan skolbibliotekarie och 
lärare (Montiel-Overall, 2005, s. 4-5).  

 Modell A (Coordination) 
Modell A handlar om att effektivisera arbetet genom att koordinera exempelvis 
scheman, tid och arbete för att bibliotekariers och lärares arbeten inte ska överlappa 
varandra eller dupliceras. Koordination mellan bibliotekarier och lärare kan 
innebära att de delar på resurser, utrymme, tid och elever samt att bibliotekarien kan 
ta fram aktiviteter som lärarna kan använda för att på så sätt få fler elever att 
använda biblioteket. I grund och botten handlar det om att lärare och bibliotekarier 
effektiviserar sina arbeten medan det gemensamma arbetet riktat mot eleverna 
hamnar i bakgrunden. Koordination av arbete kräver någon som styr över denna 
koordination, i detta fall är det antingen lärare eller bibliotekarier som står för att 
skapa ordning. Koordination är en svagare form av samarbete då det endast innebär 
att passa scheman och aktiviteter för att inte upprepa det någon annan redan gjort, 
medan samarbete riktat mot elever faller bort (Montiel-Overall, 2005, s. 10-12). 

 Modell B (Cooperation) 
Modell B handlar om att arbeta tillsammans mot gemensamma mål vilket kräver 
mer av de parter som samarbetar jämfört med utifrån Modell A. I detta fall kan 
bibliotekarier och lärare samarbeta mot en gemensam slutprodukt. Denna typ av 
samarbete behöver nödvändigtvis inte anses som djupt då det räcker med att 
bibliotekarien exempelvis plockar ihop en lista med böcker inför ett lektionstillfälle. 
Utifrån Modell B kan samarbetet se ut på så sätt att bibliotekarier och lärare 
färdigställer sina enskilda delar av samarbetet som sedan sätts ihop för att skapa en 
sammanhängande slutprodukt. Denna typ av samarbete innebär inte en delad makt, 
en del av parterna i samarbetet är därför mer ansvarstagande och i de flesta fall 
fungerar bibliotekarien som ett stöd för läraren. Även om de arbetar tillsammans 
behöver de inte planera eller utvärdera deras arbete tillsammans (Montiel-Overall, 
2005, s. 12-13). 

 Modell C (Integrated Instruction) 
Modell C handlar om att bibliotekarie och lärare planerar, tänker, skapar och 
utvärderar tillsammans genom att integrera ämnesundervisning och skolbibliotek. 
Enligt Modell C fokuserar nu bibliotekarier och lärare på att använda sina skilda 
kompetenser för att skapa meningsfulla aktiviteter riktade mot eleverna och deras 
utveckling, i detta stadie börjar också bibliotekarien vara en lärare. Samarbetet 
börjar nu integrera bibliotekariens informationskompetens och lärarens 
ämneskunskaper vilket skapar nya möjligheter för lärande då de skapas tillsammans 
snarare än vid sidan av för sig själva, syftet är dessutom att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för elevernas utbildning. Utifrån Modell C ska de 
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samarbetande parterna också till exempel känna till varandras skillnader och tidigare 
erfarenheter (Montiel-Overall, 2005, s. 14-15).  

 Modell D (Integrated Curriculum) 
Modell D handlar om, förutom att bibliotekarien samarbetar med alla lärare någon 
gång under året, att även rektorn etablerar en norm på skolan för hur samarbete går 
till. Utifrån Modell D är rektorn en mycket viktig del för att skapa tillfällen för 
möten och möjligheter att planera tillsammans. I detta stadie sker samarbete utifrån 
uppsatt standard och rektorn ser skolbibliotekarien som en del av skolan som 
befinner sig på samma nivå som lärarna, bibliotekarien blir därför integrerad i hela 
skolan. Unikt för Modell D är också att bibliotekarien har kunskaper kring både 
informationskompetens och grundläggande kunskaper kring ämnena det undervisas 
i. Skillnaden mellan Modell C och Modell D, som båda innefattar ett djupare 
samarbete, är att i Modell D behöver rektorn vara aktiv för att främja samarbete på 
skolan och förstå vikten av att lärare och bibliotekarie samarbetar för att skapa 
förutsättningar för elevernas lärande (Montiel-Overall, 2005, s. 16-17). 

 Förutsättningar ges från rektor 
Rektorn behöver nödvändigtvis inte alltid vara närvarande i samarbetet mellan 
bibliotekarie och lärare, men rektorn måste förstå samarbetet mellan de båda 
parterna och hur samarbetet kan få möjlighet att utvecklas. Det är därför viktigt med 
en rektor som stöttar samarbetet och förstår varför det är bra med denna typ av 
samarbete. Ansvaret att samordna bland annat möten och flexibla scheman för de 
samarbetande parterna ligger på rektorn, liksom att sätta upp en stöttande policy. 
Det behövs därför vidare undersökningar kring rektorns roll i samarbetet mellan 
skolbibliotekarie och lärare för att nå hållbara samarbeten (Montiel-Overall, 2005, s. 
21-22). 

 Metod och tillvägagångssätt 
I tidigare avsnitt beskrev vi den teoretiska utgångspunkt som uppsatsen tar avstamp 
från och i detta avsnitt kommer vi gå igenom den metod som används och hur vi 
kommer gå till väga i denna uppsats. 

 Materialinsamling 
För insamling av det empiriska materialet har vi använt oss av samtalsintervjuer då 
dessa ger stor plats för intervjupersonernas egna tankar och resonemang. En 
intervjuguide togs fram som stöd för intervjuerna, denna var dock aldrig avsedd att 
följas till punkt och pricka. Intervjuerna beräknades ta ca 45 minuter och de frågor 
som inkluderades i intervjuguiden togs fram utifrån frågeställningarna som 
presenteras i kapitel 3.1 i denna uppsats. 
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Intervjuförfrågningar skickades ut via mail till skolbibliotekarier på gymnasieskolor 
på orter som en eller båda av oss hade möjlighet att besöka under 
uppsatsskrivandets gång. Mailet innehöll en presentation av oss uppsatsförfattare 
och vilket ämne intervjun skulle komma att behandla. Vår avsikt var att 
genomföra sex stycken intervjuer med bibliotekarier från olika skolor för att sedan 
välja ut de fyra mest informativa att presentera i resultatet. Detta visade sig dock 
svårt på grund av en låg svarsfrekvens på de utskickade intervjuförfrågningarna och 
vi lyckades endast boka in fyra intervjuer. Dessa intervjuer var dock tillräckligt 
innehållsrika för att bära upp resultatdelen. Eftersom detta är en kvalitativ 
undersökning och vi inte kunde genomföra det tänkta antalet intervjuer är resultatet 
möjligen mindre generaliserbart än det hade varit annars, då vi inte medvetet kunnat 
välja ut utsagor för att visa på avvikande åsikter eller liknande utan begränsats till de 
fyra genomförda intervjuerna.  

Vid jakande svar på förfrågan om deltagande bokades ett möte inför intervju på 
skolbibliotekariernas respektive arbetsplats. En av intervjuerna genomfördes med 
endast en av oss närvarande medan resterande tre genomfördes av oss båda två. En 
avslappnad konversation eftersträvades och intervjupersonernas svar fick inspirera 
följdfrågor och nya spår. 

Intervjuerna har transkriberats och de deltagande intervjupersonerna har givits 
fiktiva namn som följer statistiska centralbyråns populäraste kvinnonamn i Sverige 
år 2018 (Statistiska centralbyrån, 2019). En fördjupad förståelse för konfidentialitet 
går att finna under kapitlet om konfidentialitet.  

 Urval av teman 
Resultatet presenteras uppdelat efter teman som plockats ut i och med sin relevans 
för besvarandet av frågeställningarna i denna uppsats. Detta för att underlätta 
läsningen av materialet och senare diskussionen. De teman som valts ut är följande:  

• Biblioteksplan  
• Samarbete med lärare  
• Stöd från rektor  
• Möjlighet att ta plats på skolan  
• Framtida visioner   

Redan i intervjuguiden gör sig dessa teman synliga men de plockades ut från 
transkriberingarna av intervjuerna efter genomläsning av dessa. De teman som 
resultatet presenteras under har samtliga intervjupersoner någon form av relation till 
och utgjorde en betydande del av intervjumaterialet. De var i samtliga intervjuer 
återkommande och spelade en stor roll i skolbibliotekariernas dagliga arbete och hur 
de genomför detta.   



 

18(40) 
 

 Analysmetod 

 Applicering av TLC-modellerna 
I denna uppsats kommer dessa fyra modeller för samarbete mellan skolbibliotekarier 
och lärare ligga till grunden för analysen där den insamlade empirin, beståendes av 
fyra intervjuer med skolbibliotekarier, kopplas ihop och förstås utifrån den modell 
av dessa fyra som passar bäst. Med resultatet som grund identifieras det som 
framkommer i intervjuerna under varje tema och kopplas ihop med den modell som 
passar utifrån resultatet. De olika utsagor som framkommer under varje tema i 
resultatet förstås och jämförs med de kriterier varje samarbetsmodell har. På så sätt 
kan vi placera resultatet från varje intervju under de olika modellerna med hjälp av 
de kriterier som ska uppfyllas för en viss typ av samarbetsmodell. 

 Konfidentialitet 
Innan intervjuerna påbörjades blev informanterna informerade om uppsatsens ämne. 
Det klargjordes att deltagandet var helt frivilligt och att om de så ville kunde de 
avbryta intervjun utan konsekvenser. Vi informerade även om att intervjun spelas in 
för att samtalet skulle flyta på utan pauser för anteckningar samt att dessa 
inspelningar endast finns tillgängliga för oss uppsatsförfattare. Vi informerade även 
om att transkriberingar och resultat anonymiseras. Samtycke i form av muntlig 
kommunikation lämnades från samtliga informanter. Respektive intervju varade i ca 
45 minuter och varje informant intervjuades endast en gång. Intervjupersonerna 
informerades även om att uppsatsen vid godkänd examination kommer att 
publiceras i Diva och då med skolans namn och geografiska position anonymiserad, 
samt att intervjusvaren presenteras antingen anonymt eller under fiktivt namn. Detta 
enligt vetenskapsrådets fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-11). 

 Resultat 
I föregående avsnitt har metoden för uppsatsen beskrivits och i detta avsnitt kommer 
resultaten av intervjuerna att presenteras utifrån ett antal teman. Varje intervju 
kommer presenteras var för sig under varje tema. 

Av de intervjuade skolbibliotekarierna arbetar Maria och Karin i större kommuner 
medan de andra två arbetar i mindre kommuner. Anna och Eva som arbetar i de 
mindre kommunerna arbetar också som ensamma bibliotekarier, men Eva har hjälp 
av en assistent, medan Karin har en kollega och Maria har två kollegor som 
tillsammans bemannar två heltidstjänster. Skolornas inriktningar skiljer sig även då 
Annas skola har en blandning mellan teoretiska och praktiska gymnasieprogram. 
Karins skola har en tydlig estetisk prägel och de resterande två har uteslutande 
teoretiska gymnasieprogram. 
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 Biblioteksplan 

 Anna 
Anna uppger att de inte har någon särskild plan för vad skolbiblioteket ska bidra 
med på skolan, men en biblioteksplan är under konstruktion tillsammans med 
skolledningen. Under intervjun menar Anna att avsaknaden av en biblioteksplan 
hindrar bibliotekariens arbete. Om en plan hade funnits på plats menar Anna att 
lärare inte hade kunnat backa undan från gemensamma aktiviteter, istället hade man 
haft möjlighet att konkret ställa upp vad som ska göras tillsammans med 
bibliotekarien för varje årskurs. 

I och med att Anna ännu inte har någon biblioteksplan att luta sig mot tycker hon, 
när vi frågar om hur återkopplingen är på de arbeten hon genomför tillsammans med 
elever, att hon inte får någon återkoppling från lärare kring vad hennes insatser gett 
för effekt. Detta tror Anna hade varit annorlunda om biblioteket hade haft en plan 
eftersom hon hade kunnat vara med mer under elevernas utveckling hela vägen till 
redovisning. Enligt Anna resulterar avsaknaden av biblioteksplan i att bibliotekarien 
inte är med och tar del av ”slutprodukten” och på ett mer naturligt sätt kan se 
elevernas utveckling på vägen, nu uppger Anna att hon istället försvinner 
någonstans på vägen då det inte finns någon rutin för arbetet. I Annas fall bidrar då 
biblioteksplanens avsaknad till förlorad struktur, rutin och mönster för biblioteket.  

 Eva 
Eva har en biblioteksplan att arbeta efter där hon bestämt vad eleverna ska få ta del 
av från biblioteket under sina tre år på gymnasiet. Konkret ska eleverna ta del av tre 
läsfrämjande aktiviteter och tre aktiviteter kopplade till informationskompetens där 
det bland annat ingår källkritik. Under första året har eleverna en 
biblioteksintroduktion och i slutet av ettan har de en uppgift i informationssökning 
kopplat till något skolrelaterat, exempelvis information kring kalla kriget. 
Bibliotekariens undervisning i informationskompetens är därför inte lösryckt från 
skolan i övrigt. Under tredje året kretsar arbetet till störst del runt gymnasiearbetet 
med en mindre del planlagt för minst ett bokprat för eleverna tillsammans med deras 
mentorer.  

 Maria 
Maria, tillsammans med sina två kollegor, har en biblioteksplan att luta sig mot 
sedan fyra år tillbaka. Planen innehåller en progressionsinriktad del kring medie- 
och informationskunnighet (MIK) där eleverna i årskurs ett börjar med en 
biblioteksintroduktion, i tvåan har de lektioner i informationssökning och källkritik 
kopplat till något annat ämne i den ordinarie undervisningen som syftar till att 
förbereda inför gymnasiearbetet. När eleverna går i trean träffar de bibliotekarierna i 
uppstarten av läsåret och slutet på höstterminen eller början på vårterminen där de 
får hjälp med gymnasiearbetet. Detta är den grunden biblioteket har och lärarna får 
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då komma med vilket ämne informationssökningen är relevant för och om det ska 
vara fokus på exempelvis källkritik eller referenshantering. 

Den andra delen av biblioteksplanen handlar om språkutveckling och är inte lika 
progressionsinriktad som MIK-delen av planen. Denna del fokuserar på att eleverna 
ska få läsa olika typer av genrer, lättläst och skrivpedagogik. I detta ingår även ett 
läsfrämjande projekt där bibliotekarier och lärare är delaktiga samt en lästävling, 
kallad ”läskampen”, där klasserna tävlar mot varandra i olika läsuppdrag.  

 Karin 
Karin har en progressionsinriktad biblioteksplan som rymmer biblioteksintroduktion 
för ettorna, informationssökning samt förberedelse inför gymnasiearbetet för 
tvåorna och fördjupat inom gymnasiearbetet kring informationssökning, sökord och 
databaser för treorna. Biblioteksplanen är enligt Karin baserad på andra kommuners 
planer, forskningsöversikter och läroplanen. Läroplanen menar hon är ryggraden för 
hela verksamheten, även skolbiblioteket. 

 Samarbete med lärare 

 Anna 
Anna berättar att det förekommer aktiviteter med eleverna i klassrummet, 
exempelvis i samband med svensklektioner. Ett exempel på detta är att hon förberett 
diskussioner i mindre grupper kring deckare, men samarbetet med lärarna tycker 
hon överlag är svårt. Det finns lärare på skolan som aktivt söker upp henne för att 
tillsammans planera projekt men som hon uttrycker det är det inte något som 
“sprider sig (…) som ringar på vattnet”. Dessutom känner hon att det finns lärare 
som hon i allmänhet pratar med i större utsträckning. I andra änden finns det lika 
många lärare som hon aldrig samarbetar med även om hon försöker komma inpå 
deras arbete, dock utan respons. Ett exempel som framkommer är när skolan fick in 
nytt filmmaterial om människokroppen och Anna informerade naturkunskapslärarna 
om det nya materialet. I samband med detta menar hon att hon inte vet ifall 
materialet når vidare till eleverna. 

Anna menar att detta oregelbundna samarbete med lärarna drabbar eleverna på så 
sätt att de får träffa bibliotekarien olika mycket beroende på vilken lärare de har och 
hur lärarens kontakt ser ut med bibliotekarien. Anna uppger att det är lättare att 
samarbeta med de lärare som tillhör samma ämnesspektra, det vill säga humaniora 
och samhällsvetenskap. Anna menar att det faller sig naturligt att samtala med de 
lärarna som tillhör So-ämnen medan samarbeten med lärare inom andra mer 
praktiska ämnen istället kräver att båda parter kliver ur sina trygghetszoner. Att få 
möjlighet att bli en del av lärarnas planering menar Anna är svårt eftersom hon 
upplever att lärarnas schema är för späckat för att tillåta planering av nya oprövade 
aktiviteter. 
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De samarbeten Anna genomför med de lärare hon har regelbunden kontakt med 
tycker hon fungerar bra. Återkoppling i stort från lärare sker sällan, hon tycker att 
hon får respons från vissa lärare, men i de flesta fall får hon prata med eleverna 
direkt. Elevernas utveckling menar Anna stannar mellan elev och lärare utan att hon 
som bibliotekarie får ta del av elevernas utveckling så hon bl.a. själv kan förbättra 
sitt arbete.  

De bästa samarbeten enligt Anna är dem där hon som bibliotekarie får vara med 
läraren regelbundet hela vägen och se elevernas arbete från början till slut, och även 
där hon samarbetat med lärare hon har lite kontakt med men som sedan fått upp 
ögonen för vad biblioteket kan bidra med i den ordinarie undervisningen.  

 Eva 
Eva uppger att samarbetet med lärarna fungerar bra till viss del tack vare 
biblioteksplanen, men samarbetet sträcker sig inte utanför vad som står i den. Hon 
är med i klassrummet någon gång för att biblioteksplanen säger att så ska ske. Dessa 
samarbeten ser till stor del ut så att Eva har ett färdigt paket som hon applicerar på 
något eleverna redan arbetat med i den ordinarie undervisningen. Hon planerar inget 
tillsammans med lärare innan hon ska göra något i en klass. Hon menar att hon som 
ensam bibliotekarie, med lite hjälp av en biblioteksassistent som sköter en del av det 
traditionella arbetet med exempelvis uppställning av böcker, inte har tid för att 
planera tillsammans med varje lärare utöver det hon redan gör i klasserna. 

Kontakten med lärare angående återkoppling på bibliotekariens arbete i klasserna 
menar Eva är svår eftersom hon, oftast när hon frågar hur det har gått, får svar från 
lärare att det gått bra. Hon har inte fått någon kritik från lärare vilket får henne att 
tro att det hon gör fungerar bra och att ingen lärare är missnöjd. Ett exempel på 
feedback var när hon hade gallrat böcker och några svensklärare hade riktat kritik 
mot att detta hade gjorts. I detta fall hade inte lärarna tagit det med bibliotekarien 
direkt utan hade istället diskuterat saken med de som är ansvariga för 
svenskundervisningen på skolan. Uppfattningen från Eva är då att dessa lärares 
attityd gentemot biblioteket är att det ska vara ett bibliotek fyllt av böcker snarare än 
ett bibliotek som används i skolans pedagogiska verksamhet. 

Det svåra menar hon är kontakten med lärarna då de många gånger inte svarar på 
hennes initiativ till samarbete. Den mesta kontakten med lärarna säger hon sker via 
mejl, vilket inte alla lärare svarar på. Eva skulle däremot vilja ha närmare samtal 
med lärarna när det kommer till planering och att vara med under tiden som 
eleverna arbetar med uppgifter till de också är färdiga med dem. 

 Maria 
Maria uppger att samarbetet med lärare är mycket bra och de driver många olika 
projekt tillsammans. Detta menar Maria beror på att skolan är relativt nystartad med 
ett antal hopslagna skolor till en estetiskt inriktad skola. Maria menar att det finns en 
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anda av projektarbete som skolbiblioteket hakade på och blev en del av. I och med 
att lärarna arbetar mycket med nya projekt där biblioteket är delaktigt har vissa 
projekt satts sig och återkommer varje år. I och med att skolan är mycket kreativt 
inriktad menar Maria att det är lätt att experimentera och lärarna är intresserade av 
att prova nya projekt. Däremot menar hon att det är samma gymnasieprogram och 
samma lärare som nyttjar biblioteket medan andra gymnasieprogram och lärare står 
något utanför, det finns därför lärare som inte planerar in aktiviteter tillsammans 
med biblioteket. 

Att få återkoppling på arbetet från lärare tycker Maria är lätt i och med bibliotekets 
placering på skolan. Biblioteket ligger bredvid personalrummet vilket gör det enkelt 
för bibliotekarierna att hålla kontakten med lärarna då också lärarna alltid går förbi 
biblioteket. I och med detta upplever Maria att hon har en mycket bra kontakt med 
lärarna.  

 Karin 
Karin uppger att samarbetet med lärare har kommit en bra bit då hon menar att 
biblioteket gått från traditionell låneverksamhet till arbete utifrån biblioteksplanen, 
vilket lägger ansvaret hos både bibliotekarier och lärare att den efterföljs. Karin 
menar att biblioteket är med i några större samarbeten, men att idéer alltid bollas 
med lärare och att det sker mycket planering med dem. De projekt biblioteket är 
delaktiga i som Karin tycker fungerar bäst är de projekt som inneburit god 
samverkan med lärare. Gymnasiearbetet är den del av den ordinarie undervisningen 
biblioteket är mest delaktigt i. Biblioteket är då i kontakt med eleverna i början av 
läsåret, under läsåret och i slutet i samband med inlämning.  

Återkoppling från lärare menar Karin också det fungerar bra då de exempelvis 
brukar använda utvärderingar för att kunna upprätthålla ett utvecklingsarbete på 
biblioteket.  

 Stöd från rektor 

 Anna 
Anna upplever att stödet från rektorn kunde vara bättre då hon nu upplever att 
arbetet ”rullar på” i sin takt utan att det utvecklas på något sätt. För skolledningen 
finns det andra saker som är viktigare att prioritera vilket innebär att biblioteket inte 
drivs vidare. Anna menar att rektor behöver göra mer för att bibliotekarien ska bli 
mer integrerat i det pedagogiska arbetet. Rektorn känner till att hon håller på med att 
ta fram en biblioteksplan vilken hon hoppas kunna diskutera med rektor. Anna 
deltar ibland på sektormöten men aldrig på arbetslagsmöten vilket hon ser som en 
missad möjlighet att kunna diskutera frågor som rör skolbiblioteket tillsammans 
med lärare och rektor.  
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Anna upplever att rektorn inte är så insatt i skolbibliotekets verksamhet och att 
rektorn inte heller har någon egentlig insikt i vad skolbibliotekarien kan bidra med. 
Detta medför att rektorn inte styr speciellt mycket över skolbibliotekets verksamhet. 
Samtidigt menar Anna att balansgången mellan strikt styrning och frihet i arbetet är 
svår. Å ena sidan säger hon att det är skönt att vara fri i sitt arbete utan att behöva 
vara strikt inrutad av deadlines, men å andra sidan menar hon att hon vill att rektorn 
ska vara insatt och förstå vad biblioteket ska göra. 

 Eva 
Stödet från rektorn uppger Eva som relativt bra då hon menar att rektorn förstår 
vikten av att ha ett skolbibliotek, det har exempelvis startats ett biblioteksråd. 
Däremot var rektorn inte delaktig i utvecklandet av biblioteksplanen, det var snarare 
bibliotekarien som satte ihop den medan rektorn godkände den utan att ha varit en 
del av dess utformning, vilket hon inte tycker är den mest optimala lösningen 
jämfört med om rektorn hade varit mer delaktig. I och med detta upplever inte Eva 
att hon styrs av rektorn utan hon får för det mesta ansvara för biblioteket själv vilket 
hon tror beror på att ledning inte alltid har koll på vad hon gör på biblioteket.  

 Maria 
Stödet från rektor upplever Maria som bra då rektorn enligt henne brinner för 
litteratur och värdesätter biblioteket som en del i den pedagogiska verksamheten. 
Men trots detta upplever hon att rektorn inte är med och styr bibliotekets 
verksamhet, Maria får tillsammans med sina kollegor bestämma över biblioteket 
och rektorn godkänner deras förslag utan att ha några egentliga åsikter. Biträdande 
rektorer håller bibliotekarierna på att knyta kontakt med genom möten där de 
berättar vad de gör på biblioteket och vad de vill att de biträdande rektorerna ska 
göra.  

 Karin 
Huvudrektorn är enligt Karin den som är ansvarig för biblioteket, de biträdande 
rektorerna har inte Karin någon regelbunden kontakt med om det inte är exempelvis 
möte med förstelärare. Utformningen av den progressionsinriktade biblioteksplanen 
menar Karin låg på bibliotekarierna och att den sedan diskuterades med rektor som 
sedan godkänt den. Karin menar att rektorn vill satsa på skolbiblioteket och en av 
anledningarna till att det anställdes en till bibliotekarie var att biblioteket skulle få 
en mer pedagogisk roll. Däremot menar hon att rektorn inte har full insyn i vad 
biblioteket gör och inte heller styr över biblioteket samt ger den stöttning biblioteket 
behöver enligt Karin. Rektorn är trots det mån om att bibliotekarierna ska vara med 
på möten och få utrymme på dem.  
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 Möjlighet att ta plats på skolan 

 Anna 
Att få plats i skolans verksamhet uppger Anna som mycket svårt, vilket hon tror 
beror till stor del på att hon är ensam som bibliotekarie. Om hon hade haft kollegor 
menar hon att det hade varit lättare att diskutera fram och tillbaka kring olika 
projekt, men nu känner hon att hon inte får tid till att knyta kontakter med lärarna, i 
synnerhet med lärarna för yrkesprogrammen. Dessutom känner hon att hon inte kan 
gå till lärarna och kräva att de ska berätta på vilket sätt bibliotekariens planerade 
aktiviteter som lärarna använt har tagits emot av eleverna. 

 Eva 
Eva anser att biblioteket inte är en helt integrerad del av skolan då hon känner att 
hon som ensam bibliotekarie inte räcker till. Att planera med lärare och vara med i 
klasserna under flera tillfällen är enligt Eva inte möjligt när man är själv. Eva 
fokuserar på att vara lite överallt och arbeta så brett som möjligt för att alla elever 
ska få möjlighet att ta del av biblioteket istället för att ha ett fåtal djupare 
samarbeten, men den största begränsningen blir att hon inte har tid att ensam göra 
det biblioteket skulle kunna göra med mer personal. Däremot menar hon att 
biblioteket som lokal används mycket av eleverna och har en placering på skolan 
som innebär att eleverna alltid passerar biblioteket. 

 Maria 
Maria tycker att biblioteket kommer in i den ordinarie undervisningen mer och mer 
och får ta allt mer plats på skolan. Hon menar att den goda kontakten med lärarna 
och deras arbetssätt med olika projekt har gjort att skolan lyckats bra med att ge 
biblioteket plats i den ordinarie undervisningen då även andra lärare upptäckt 
biblioteket som tidigare inte haft några samarbeten tillsammans med biblioteket. I 
och med att lärarna arbetar med att driva många olika projekt menar Maria att det är 
lättare för biblioteket att vara med i planeringen av projekten redan från början av 
projektarbetet.  

 Karin 
Karin menar att biblioteket får ta plats i klassrummet och att bibliotekariernas 
pedagogiska kompetens tas tillvara på tack vare att Karin har vidareutbildat sig 
inom exempelvis didaktik, vilket Karin menar är nödvändigt eftersom lärarna 
förväntar sig att bibliotekarierna, om de ska vara en del av den pedagogiska 
verksamheten, kan planera och genomföra undervisningstillfällen, samt väcka 
elevernas intresse. På så sätt tycker Karin att de har möjlighet att ta plats i den 
ordinarie undervisningen, dock menar hon att bibliotekariernas roll på skolan skulle 
stärkas om de var med i någon form av sambedömning med lärarna. Däremot menar 
Karin att det är en svår situation då bibliotekarierna förlorar sin roll på skolan som 
icke betygsbedömande personal. 
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Skolans arbetslag kommer förändras till grupper beroende på vilka projekt som 
lärarna arbetar med uppger Karin. På så sätt menar hon att bibliotekarierna kan 
komma in i de grupper som arbetar med något projekt där biblioteket kan användas. 
Karin menar att arbetslagen inte alltid diskuterade det som var relevant för 
biblioteket, men med de nya grupperna kan biblioteket istället lättare välja 
samarbete beroende på vilka grupper som genomför vilka projekt. 

Karin menar att biblioteket har fått stå på sig för att kunna ta plats på skolan vilket 
hon menar har gett resultat då biblioteket nämns mer och mer över hela skolan.  

 Framtida visioner 

 Anna 
Eftersom Anna inte har någon biblioteksplan att förhålla sig till talar hon mycket om 
vad en framtida biblioteksplan skulle kunna göra för skolbiblioteket. Några viktiga 
punkter hon tar upp i intervjun är jämlikhetsfrågan mellan elever som får träffa 
henne ofta mot dem som inte får träffa henne så ofta. Detta menar hon beror på hur 
kontakten ser ut mellan bibliotekarie och lärare. En biblioteksplan skulle därför 
kunna underlätta för samarbete med alla lärare på skolan då det blir svårare för dem 
att hålla sig undan samarbeten för att alla elever ska få träffa bibliotekarien och få ta 
del av biblioteket. Hon hoppas därför kunna, med stöd av en biblioteksplan, arbeta 
med exempelvis källkritik för att alla elever ska få jämlika förutsättningar att få ta 
del av biblioteket. 

 Eva 
Inför framtiden försöker Eva få in fler bibliotekarier så de exempelvis kan dela upp 
ansvaret för olika gymnasieprogram mellan bibliotekarierna. Personalfrågan är det 
som Eva ser som det största hindret, att hon inte hinner med att arbeta djupare med 
varje klass istället för att arbeta ytligt i varje klass. I och med detta försöker hon 
övertyga rektor om att anställa fler bibliotekarier på skolan. På så sätt tror hon att 
biblioteket skulle kunna integreras mer, om det fanns fler bibliotekarier att fördela 
ansvaret på.  

 Maria 
Maria menar att de, trots att de är tre bibliotekarier som tillsammans täcker två 
heltidstjänster, skulle behöva åtminstone tre heltidstjänster för att bättre kunna hinna 
med varje klass på de olika gymnasieprogrammen. För Maria är därför 
personalfrågan en viktig del för att biblioteket ska få ännu mer plats på skolan.  

 Karin 
Karin påpekar ingenting specifikt inför framtiden, förutom att bibliotekets 
positionering på skolan hade tjänat på att vara närmare personalrummet då det hade 
blivit mer tillgängligt. Men i övrigt menar hon att personalen på biblioteket är 
tillräcklig utan behov av tillökning och relationen med lärarna uppger hon är bra, 
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även om hon talat om exempelvis möjligheter till sambedömning mellan lärare och 
bibliotekarier.  

 Analys 
I förra kapitlet presenterades resultatet utefter teman som korresponderar med våra 
forskningsfrågor. I detta kapitel kommer resultatet att analyseras utifrån TLC-
modellerna för att belysa den grad av samarbete som förekommer på de olika 
skolorna. 

 Modell B (Cooperation) 

 Anna 
Anna uppger att det är svårt att samarbeta med lärare, i synnerhet med lärare som 
inte tillhör humanistiska ämnen eller samhällsvetenskap. De samarbeten som sker, 
där Anna till exempel hade förberett gruppdiskussioner till en svensklektion kring 
deckare, visar på att skolbibliotekariens och lärarens planeringar sker enskilt utan 
någon djupare gemensam planering. I detta sammanhang kan Anna ses som ett stöd 
för svenskläraren där hon hjälper till med att planera gruppdiskussioner med 
deckare som tema. De samarbeten Anna lyckas genomföra med lärare kan placeras i 
Modell B eftersom lärare och bibliotekarie samarbetar mot en gemensam 
slutprodukt, exempelvis gruppdiskussioner i svenskan kring deckare. Detta specifika 
samarbete var också riktat mot eleverna snarare än att pussla ihop scheman. 
Återkoppling från lärare menar hon sker mycket sällan vilket inte heller behöver ske 
i ett samarbete utifrån Modell B. Även samplanering är inte nödvändigt enligt 
Modell B vilket också Anna uppger att hon inte är delaktig i då hon menar att det är 
svårt att få rum i lärarnas annars så späckade scheman. Att säga något om 
samarbetet mellan Anna och hela lärarkåren på skolan är svårt eftersom Anna menar 
att för varje genomfört samarbete finns det lika många lärare som hon aldrig 
samarbetar eller har någon kontakt med. Men utifrån de samarbeten hon uppger att 
hon genomför med lärare hon har kontakt med tyder det på att samarbetena sker 
utifrån Modell B.  

Enligt TLC-modeller har rektorn en mycket viktig roll i samarbetet kopplat till 
samordning av möten med lärare och bibliotekarier samt förståelse för samarbetets 
utilitaristiska värde. Anna menar att rektorn behöver göra mer för att biblioteket ska 
bli mer integrerat i skolans verksamhet och att rektorn inte heller är insatt i vad 
biblioteket gör. Hon menar också att det är svårt att ta plats på skolan, bland annat 
på grund av att hon är ensam bibliotekarie, och att det hade varit lättare om hon haft 
kollegor på biblioteket att diskutera med. Utifrån TLC-modellerna är 
förutsättningarna begränsade för Anna att samarbeta med lärarna då rektorn inte tar 
initiativ till att driva och integrera biblioteket. Arbetet ”rullar på” menar hon utan att 
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det sker någon utveckling av samarbetet då biblioteket enligt Anna inte prioriteras 
lika högt till skillnad från andra delar av skolans verksamhet.  

 Eva 
Eva uppger att samarbetet till stor del fungerar bra men att det inte går utanför vad 
biblioteksplanen säger att biblioteket ska bidra med på skolan. Eva har som 
bibliotekarie ett färdigt paket hon applicerar på något ämne eleverna redan arbetat 
med. I och med detta menar hon att planering i förväg med lärare inte behövs. 
Samarbetet Eva har med lärarna platsar i Modell B med tanke på att det färdiga 
paketet hon använder sig av inte kräver samplanering med lärare, det färdiga paketet 
från biblioteket fungerar som stöd för den ordinarie undervisningen då det kopplas 
till något ämne eleverna redan arbetat med. Det är dessutom arbeten som riktar sig 
till eleverna. Samarbetena med lärarna blir heller inte av den djupare typen då hon 
fokuserat på att ha breda samarbeten för att nå så många elever som möjligt, det blir 
därför inga planeringar av djupgående samarbeten då hon fokuserar på att få till 
samarbeten med så många lärare som möjligt. Återkopplingen menar Eva är svår 
vilket leder till att det inte finns någon systematisk kommunikation mellan 
bibliotekarie och lärare då hon uppger att hon inte får kritik av lärare. Att inte 
utvärdera arbetet tillsammans är även det i nivå med Modell B. Likt i Annas fall 
sker ingen djupare samplanering eller sambedömning av arbetet riktat mot elever 
vilket placerar samarbetet mellan bibliotekarie och lärare i Modell B. 

Förutsättningarna för Eva att få stöd från rektorn till att samarbeta med lärarna är 
goda då hon menar att rektorn förstår vikten av ett skolbibliotek, exempelvis genom 
ett uppstartat biblioteksråd. Likt Anna menar Eva att hon som ensam bibliotekarie 
inte räcker till och på så sätt har svårt att få möjlighet att ta plats på skolan. Enligt 
TLC-modellerna ska rektorn skapa förutsättningar för samarbete, men i detta fall 
menar Eva att rektorn inte var delaktig i utformandet av biblioteksplanen vilket visar 
på en begränsad förståelse från rektor för en policy på skolan som stöttar 
skolbibliotekarien till att samarbeta med lärarna. Att Eva också har svårt att räcka 
till som ensam i sitt arbete tyder på att rektorn inte stödjer biblioteket med det som 
det behöver, vilket då utifrån TLC-modellerna ger sämre förutsättningar för 
samarbete. 

 Modell C (Integrated Instruction) 

 Maria 
Maria uppger att det finns en nära kontakt med många av lärarna och att de planerar 
många projekt tillsammans. Biblioteket är delaktigt i utvecklandet av projekten och 
hon tycker det är lätt att utvärdera tillsammans med lärarna då biblioteket ligger 
precis vid personalrummet. I och med att lärarna skapar och planerar projekt 
tillsammans med bibliotekarierna blir det en djupare form av samarbete utifrån 
Modell C. Istället för att bibliotekarie och lärare arbetar för sig själva med planering 
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på skilda håll kombineras informationskompetens och ämnesinnehåll för att skapa 
aktiviteter för eleverna, aktiviteter som sedan diskuteras och utvärderas gemensamt. 
Även om Maria inte samarbetar med samtliga lärare visar denna goda kontakt hon 
har med de lärare hon samarbetar med på att de har ett djupare samarbete utifrån 
Modell C. 

Maria upplever att stödet från rektor är bra då rektorn värdesätter biblioteket i 
skolans verksamhet. Däremot menar hon att rektorn inte styr biblioteket utan lämnar 
det till bibliotekarierna att sköta. I och med att Maria har ett djupare samarbete 
tillsammans med lärarna passar det i Modell C, däremot innebär rektorns 
frånvarande roll som ledare över skolbiblioteket att samarbetet inte når Modell D då 
det kräver ett djupare engagemang från rektor att integrera biblioteket i skolan. 
Maria menar också att det finns lärare som hon inte samarbetar med, vilket krävs för 
att samarbetet ska nå Modell D.  

 Karin 
Karin uppger att planering av projekt sker tillsammans med lärare samt att de brukar 
utvärdera de arbeten som gjorts, det är även denna goda samverkan som ligger till 
grund för de projekt Karin tycker fungerar bäst. Detta samarbete Karin ingår i med 
lärarna utgår från Modell C i och med att de planerar gemensamt och arbetar med 
att utveckla biblioteket genom utvärderingar med lärare. Karin menar att den 
vidareutbildning hon genomgått är nödvändig för att hon som bibliotekarie också 
ska kunna ha rollen som lärare inom exempelvis informationskompetens vilket 
enligt Modell C är vanligt att bibliotekarier har. Omstruktureringen från arbetslag 
till projektgrupper som skolan Karin jobbar på genomför menar hon kommer 
underlätta för biblioteket att gå in i de grupper där det är lämpligt att samarbeta. 
Detta främjar ytterligare samplanering mellan bibliotekarie och lärare av projekt 
riktade mot elever. 

Omstruktureringen från arbetslag till grupper visar att rektorn ger biblioteket 
förutsättningar att samarbeta med lärarna i projektarbeten då grupperna möjliggör en 
frihet för Karin att vara med i de grupper där det passar att planera samarbeten med 
lärarna. Karin har även hon en biblioteksplan där rektorn inte var med i utvecklandet 
utan endast godkände den. Rektorn har därför inte full insyn i skolbibliotekets 
verksamhet även om rektorn är mån om att biblioteket ska få plats på möten. I och 
med detta saknas rektorns involvering i biblioteket för att samarbetet bibliotekarier 
och lärare emellan ska vara utifrån Modell D. 
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 Möjlighet att utveckla samarbetet 

 Från Modell B till Modell C 

 Anna 
För Anna är biblioteksplanen, som hon för tillfället för intervjun inte har, en viktig 
del som saknas för att skolbiblioteket ska kunna bedriva några samarbeten med 
lärarna. Om denna del faller på plats menar Anna att det skulle bli lättare att 
samarbeta med lärare då lärarna inte kan hålla sig borta från gemensamma projekt 
då det står i biblioteksplanen att de ska genomföras. En biblioteksplan skulle därför 
kunna ta samarbetet från Modell B till Modell C då den skulle kunna möjliggöra 
gemensam planering av gemensamt skapade aktiviteter för eleverna som sedan 
utvärderas gemensamt mellan bibliotekarie och lärare.  

 Eva 
Eftersom Eva menar att hon som ensam bibliotekarie inte räcker till för att 
biblioteket ska bli en integrerad del av skolans verksamhet behövs ett djupare 
samarbete mellan bibliotekarie och lärare för att samarbetet ska kunna genomföras 
utifrån Modell C istället för Modell B, som i dagsläget. Bibliotekarie och lärare 
behöver planera gemensamt för att genomföra gemensamma aktiviteter istället för 
att bibliotekarien ska använda ett färdigt paket med aktiviteter som placeras i ett 
ämnesinnehåll för att samarbetet ska utvecklas till Modell C. 

 Från Modell C till Modell D 

 Maria 
Maria menar även hon att de skulle behöva vara fler bibliotekarier på skolan för att 
bättre kunna hinna med att vara med i alla klasser. Men det som främst skiljer detta 
samarbete utifrån Modell C och ett eventuellt ytterligare utvecklat samarbete utifrån 
Modell D är rektorns insyn i hur biblioteket drivs och fungerar. Skulle rektorn vara 
mer delaktig i drivandet av bibliotekets verksamhet skulle en tydligare policy uppstå 
som stöttar biblioteket. Denna policy skulle i sin tur underlätta samarbetet 
bibliotekarier och lärare emellan.  

 Karin 
I Karins fall gäller det även här att rektorn blir mer delaktig och insatt för att få ökad 
insyn i biblioteket. För Modell D krävs det, som tidigare nämnts, att rektorn skapar 
en policy som stöttar biblioteket att utveckla samarbetet med lärarna. Men 
samarbetet håller sig till Modell C eftersom rektorn exempelvis inte var med i 
processen att ta fram biblioteksplanen, utan godkände den endast medan biblioteket 
tog fram planen på egen hand.  
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 Diskussion och slutsatser 
I det tidigare avsnittet har vi analyserat resultatet av intervjuerna utifrån TLC-
modellerna och vi kommer nu föra en diskussion kring empirin. 

 Samarbete med lärare ur skolbibliotekariens eget perspektiv 

 Hur upplever skolbibliotekarier samarbetet med lärarna? 
Maria och Karin upplever att samarbetet med lärarna är bra och att de samplanerar 
en hel del med dem. I synnerhet Maria upplever samarbetet som mycket bra tack 
vare skolans genomgående kultur av projektarbete. Eva upplever att samarbetet 
fungerar bra men att det inte rör sig utanför biblioteksplanen, dessutom planerar hon 
inte tillsammans med lärarna. Anna är den som upplever samarbetet med lärarna 
som svårast. Hon menar att det är många lärare hon inte har någon kontakt med och 
hon samplanerar inga djupare samarbeten med dem. Men Anna upplever trots det de 
samarbeten hon har som bra. 

 Hur upplever skolbibliotekarier att stödet från rektor spelar in på 
skolbibliotekets inkludering i undervisningen? 

Samtliga informanter upplever att rektorn inte är med och styr bibliotekets 
verksamhet. I vissa fall har initiativ från rektor tagits, exempelvis i Karins fall där 
arbetslagen ska göras om till grupper. Men överlag upplever samtliga att rektorn 
skulle behöva ha mer insyn och styra biblioteket för att det ska bli en större del av 
skolans verksamhet. De anser dock att rektorn har förtroende för deras kompetens, 
då de får stöd för sina förslag. 

 Hur använder sig skolbibliotekarier av biblioteksplaner och liknande 
dokument? 

I och med att Anna inte i dagsläget har en biblioteksplan menar hon istället att dess 
frånvaro gör det svårt att integrera skolbiblioteket i den ordinarie undervisningen. 
Resten av informanterna menar att de har mycket användning av biblioteksplanerna. 
Eftersom Eva menar att samarbetet inte går utanför biblioteksplanen vilar allt 
samarbete på vad som ska göras på skolan enligt den, exempelvis läsfrämjande 
arbete och informationssökning. Maria har en plan uppdelad efter MIK och 
läsfrämjande arbete som är progressionsinriktad vilket betyder att den ligger till 
grund för allt skolbiblioteket ska göra i samtliga årskurser. Även Karin har en 
progressionsinriktad biblioteksplan där det är bestämt vad eleverna i varje årskurs 
ska göra. I de fall där det finns en biblioteksplan är det tydligt att den har en viktig 
plats och att den används i mycket stor utsträckning då den ligger till grund för allt 
som eleverna ska få ta del av genom biblioteket. 
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 Vilka hinder för djupare samarbete identifierar skolbibliotekarier och 
vilka lösningar på dessa problem föreslår de? 

För Annas del är biblioteksplanen som ännu inte är på plats det största hindret då 
hon menar att en biblioteksplan skulle förhindra att lärare håller sig undan 
samarbete med skolbibliotekarien. På så sätt menar hon att man skulle kunna lösa 
det största problemet kopplat till den ojämlikhet som uppstår när eleverna får ta del 
av skolbiblioteket olika mycket. Det största hinder för Evas del är personalfrågan då 
hon anser att hon inte räcker till för hela skolan. Därför menar hon att de i framtiden 
behöver bli fler bibliotekarier på skolan. Maria upplever samma problematik då hon 
menar att de skulle behöva vara fler för att hinna med varje klass. Karin har inget 
specifikt som hon menar är ett hinder, förutom möjligheten till eventuell 
sambedömning med lärare. I övrigt framgår det i samtliga intervjuer att rektorns 
insyn i biblioteket behöver utvecklas.  

 Är resultaten generaliserbara? 
Eftersom vår undersökning endast grundar sig på fyra intervjuer vore det oklokt att 
dra några större slutsatser som påverkar forskningsämnet i stort utifrån detta 
material. Vi kan dock säga mycket om de specifika fallen vi undersökt. Möjligheten 
att jämföra både resultatet och analysen med tendenser vi sett i kapitlet om tidigare 
forskning samt de påståenden från Skolinspektionens kvalitetsgranskning som vi 
utgått ifrån i problemformuleringen kvarstår trots det mindre urvalet. I relation till 
tidigare forskning kring ämnet kan vi konstatera att en viss generaliserbarhet ändå är 
möjlig. Detta resultat är i linje med de resultat som presenteras i andra studier och 
erbjuder därför en djupare förståelse för hur samarbetet mellan skolbibliotekarier 
och lärare ser ut. 

 Hur står sig resultaten i förhållande till jämförbara studier? 
Enligt Sacco-Ritchie (2011, s. 100) hade majoriteten av respondenterna en positiv 
bild av sin arbetssituation och position på skolan, men de som hade en negativ bild 
av sin situation menade att skolledningen inte gav sitt stöd till skolbiblioteket och att 
det i sin tur påverkar lärarnas attityder negativt, vilket försvårade kommunikationen 
mellan dem. I vår empiri finner vi även en generellt positiv inställning till relationen 
med lärarna. Trots att Anna i skrivande stund inte har en biblioteksplan på plats på 
skolbiblioteket upplever hon att hon har en god relation med vissa lärare men att 
rektorn prioriterar annat framför skolbiblioteket. De resterande informanterna som 
har biblioteksplaner menar även de att relationen med lärarna är bra. Maria och 
Karin har dessutom lyckats genomföra något djupare samarbeten utifrån Modell C, 
dock framgår det från samtliga intervjuer att rektorn inte har full insyn i biblioteket. 
Detta stämmer med Sacco-Ritchies resultat i viss mån, att vissa upplevde ett 
bristande stöd från skolledningen, men i vårt fall finns inga tecken på att 
informanterna upplever att det bristande stödet påverkar relationen mellan 
skolbibliotekarie och lärare på ett negativt sätt. 
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Latham et al. (2013, s. 11-12) menar att förberedelser inför samarbete mellan 
skolbibliotekarier och lärare är lättare att göra med lärarstudenter än med 
biblioteksstudenter då de inte nödvändigtvis kommer arbeta på en skola. Detta visar 
på en del i skillnaderna i yrkesprofessionerna då lärarstudenterna utbildas till att 
arbeta med elever på en skola. Utifrån våra intervjuer framgår det inte något om 
biblioteksutbildningens eventuella missanpassning till arbete i skolan jämfört med 
lärarutbildningarna. Däremot är det en informant i denna uppsats som sticker ut 
kopplat till förberedande utbildning. Karin uppger att hon har vidareutbildat sig 
inom didaktik, vilket hon menar är nödvändigt för arbete på en skola tillsammans 
med lärare som redan har den typen av utbildning. Lärarna på denna skolan, enligt 
Karin, förväntar sig att skolbibliotekarien kan planera och genomföra aktiviteter 
som är riktade till elever, på så sätt kan hon ta mer plats på skolan i och med att hon 
är på en något mer jämn nivå med lärarna sett till utbildningsbakgrund. I och med 
att Karin har denna typ av formell utbildning utöver utbildningen i Biblioteks- och 
informationsvetenskap minskar professionsskillnaden mellan skolbibliotekarie och 
lärare som Latham et al. (2013) menar uppstår redan vid de respektive 
utbildningarna.  

Duke och Ward (2009) undersökte hur bra lärare är förberedda på att lära ut 
informationslitteracitet och kom fram till att lärare inte är förberedda på just detta 
och behöver därför samarbeta mer med skolbibliotekarier för att bättre kunna 
undervisa i informationslitteracitet. Utifrån denna uppsats är det svårt att säga hur 
samarbetet påverkas av lärarnas utbildningsbakgrund då vi inte har inkluderat 
lärarnas perspektiv. Däremot går det att diskutera kring det Duke och Ward (2009, s. 
254) menade gällande att lärare kan bli bättre förberedda inför samarbete och se 
bibliotekarien som en självklar samarbetspartner. Samtliga av våra informanter 
menar att det finns lärare som de inte samarbetar med, speciellt Anna och Eva 
menar att många lärare står utanför samarbete vilket tyder på att dessa lärare inte ser 
bibliotekarien som en självklar samarbetspartner samt fullt ut förstår 
skolbibliotekariens roll på skolan. 

Här kan man därför diskutera huruvida det hade varit möjligt för både Anna och Eva 
att ha en närmare kontakt med lärarna om lärarna blivit förberedda under sin 
utbildning, vilket Duke och Ward menar skulle vara fallet. Detta skulle exempelvis 
kunna förhindra det som Anna beskriver som orättvist då vissa elever får träffa 
bibliotekarien medan andra inte får det beroende på vilken lärare de har. Om 
lärarna, oavsett ämne, under utbildning fick en vana att arbeta med bibliotekarier i 
undervisningen av informationslitteracitet skulle samarbetet underlättas med 
samtliga lärare. På så sätt stämmer i huvudsak Annas och Evas situationer med 
Duke och Wards artikel då det i båda exemplen finns lärare som inte har 
skolbibliotekarien som en självklar samarbetspartner. 

Bewick och Corall (2010, s. 103) menar i sin artikel att bibliotekarier som 
genomgått någon formell utbildning i undervisningsteori också är bättre på just 
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detta. Det framgick även att pedagogiska kunskaper är viktiga. Detta går i linje med 
vår empiri, i synnerhet då Karin talar om hur viktig hennes vidareutbildning är. 
Precis som informanterna i artikeln menar Karin att formell utbildning riktad mot 
undervisning är mycket viktig om man som skolbibliotekarie ska ha en 
undervisande roll. Bewick och Corall (2010, s. 107) menar också att majoriteten av 
informanterna var bekväma i att arbeta med undervisning, vilket stämmer med 
empirin i denna uppsats då ingen uttrycker någon osäkerhet inför att arbeta med 
undervisning. Tvärtom framgår det att samtliga vill ta plats och samarbeta med 
lärarna.  

Julien och Genuis (2011, s. 106) kommer fram till liknande resultat då de menar att 
informanterna upplever en trygghet i att ha genomgått en utbildning som förbereder 
dem för att arbeta med undervisning. Detta återfinns ännu en gång i Karins situation 
som menar att det är nödvändigt med en pedagogiskt inriktad utbildning för att 
kunna arbeta med undervisning på ett liknande sätt som lärarna gör. Däremot visar 
inte empirin att Karin skulle ha högre förväntningar på att undervisning skulle ingå i 
yrkesrollen endast för att hon genomgått vidareutbildning. Istället finns en förväntan 
att samarbeta med lärarna och undervisa eleverna hos samtliga informanter vi 
intervjuat. 

Julien och Genuis (2011, s. 108) undersöker också vilka upplevda hinder som 
bibliotekarierna står inför, vilket till exempel var att övertyga andra om hur viktigt 
det är med undervisning i informationslitteracitet och att det finns svårigheter med 
att samarbeta med dem som anser att de inte behöver det. Samtliga informanter tar 
upp rektorns ansvar att integrera skolbiblioteket i undervisningen, vilket samtliga i 
olika utsträckning tar upp som ett problem då rektorn exempelvis inte var med och 
utvecklade biblioteksplanerna. Här finns det därför en svårighet i att övertyga 
rektorn kring vikten av undervisning i informationslitteracitet. Däremot 
framkommer det inget gällande att någon informant upplever någon attityd riktad 
mot dem gällande att de inte hör hemma i ett klassrum. 

Julien och Genuis (2011, s. 108) menar att det finns svårigheter att samarbeta med 
dem som anser att de inte behöver stöd från bibliotekarien. Detta syns tydligast i 
Annas och Evas fall då de båda menar att de har svårt att få kontakt med ett antal 
lärare, vilket i sin tur skulle kunna tyda på att dessa lärare inte anser att de behöver 
samarbeta med skolbibliotekarien.  

Latham et al. (2016, s. 196-197) menar, likt flera studier, att relationen med lärare är 
bra och att det finns vissa uppfattningar om att skolledningen inte ger 
skolbibliotekarierna utrymme på skolorna. Artikeln fokuserar på relationen mellan 
bibliotekarier och naturkunskapslärare vilket framgår som en i stort sett positiv 
relation, även om det inte alltid förekommer så många djupare samarbeten. I 
uppsatsens empiri framgår det att Anna har mer kontakt med lärare inom 
samhällsvetenskapliga ämnen och svenska då hon menar att det faller sig naturligt 
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att samtala med dem inom samma ämnesspektra. De andra informanterna uppger 
också att det finns lärare de inte arbetar tillsammans med, med undantag för Eva 
som försöker vara med i så många klasser som möjligt, men det innebär inte 
nödvändigtvis att de planerar tillsammans. 

Latham et al. (2016, s. 197-198) tar också upp naturkunskapslärarnas generella 
uppfattning att skolbibliotekarierna i de flesta fall samarbetar med lärare inom 
samhällsvetenskap, vilket stämmer i Annas fall då hon upplever att lärare inom 
samhällskunskap är lättare att samtala med, medan lärare inom andra ämnen är 
svårare att samtala med. Detta visade sig konkret i samband med när det hade 
kommit in filmmaterial som hon tipsade naturkunskapslärarna om, men det var 
osäkert ifall det någonsin användes. Utifrån de övriga intervjuerna framgår inte detta 
lika tydligt och det är också svårare att avgöra med tanke på programutbudet och typ 
av lärare då den skola Anna arbetar på är den med mer praktiska 
gymnasieutbildningar jämfört med de andra tre. 

Montiel-Overalls (2008, s. 150) artikel identifierar ett antal teman varav skolans 
kultur är en av dem. Skolans kultur och vad som uppmuntras är viktigt enligt de 
deltagande informanterna för att ge förutsättningar för samarbete. I vårt fall är det 
tydligt att den skola Maria arbetar på har en genomgående kultur av projektarbete. 
Maria menar att lärarna är kreativa och öppna för nya projekt som skolbiblioteket i 
sin tur kan vara en del av. Skolans projektarbetarkultur menar Maria är en mycket 
viktig del i samarbete med lärarna, likt Montiel-Overalls artikel. Tydligt i 
intervjuerna är också hur skolbiblioteket Karin arbetar på gått från traditionell 
låneverksamhet till arbete som följer biblioteksplanen. Omstruktureringen från 
arbetslag till grupper visar att skolan uppmuntrar samarbete då det ska bli lättare för 
skolbibliotekarierna att samarbeta med lärarna. Karin anser att denna 
omstrukturering är viktig eftersom den underlättar samarbetet. I både dessa fall där 
samarbetet når Modell C finns en kultur på skolan som främjar samarbete och 
gemensamma projekt mellan skolbibliotekarier och lärare.  

Montiel-Overall (2008, s. 150) identifierar även rektorn som en viktig del i 
förutsättningarna för samarbete, likt andra studier där informanterna menade att 
skolledningen är en mycket viktig del. Utifrån vår undersökning framgår det från 
samtliga intervjuer att rektorns insyn är viktig för skolbiblioteket, men att insynen 
inte är tillräcklig. Samtliga menar därför att det är viktigt att rektorn blir mer 
delaktig, i synnerhet i och med att de tre som har en biblioteksplan utvecklade den 
utan rektorn som en aktiv part. Våra informanter menar då att det är viktigt att 
rektorn verkligen är involverad, vilket stämmer med Montiel-Overalls informanters 
uppfattningar att rektorn är en viktig del för att stötta samarbete. 

Montiel-Overall (2008, s. 151) tar även upp kommunikation och hur viktig den är 
för tilliten mellan skolbibliotekarier och lärare. Detta ger sig i utryck i denna uppsats 
genom att exempelvis Maria, som passar in i Modell C, har en god kommunikation 
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med lärarna och Eva, som passar in i Modell B, har en mindre god kommunikation 
då hon bland annat menar att det ibland är svårt att får svar från lärare via mejl. 
Även situationen med gallringen då svenskalärarna blev upprörda visar på att 
kommunikationen brister någonstans mellan dem, vilket också leder till nedsatt tillit.  

 Vad betyder resultaten för de praktiska verksamheterna? 
Resultaten i denna uppsats kan för de praktiska verksamheterna betyda att 
exempelvis styrkor och svagheter kopplade till samarbete belyses. Analysen av 
resultaten utifrån TLC-modellerna ger en konkret bild över vad som ligger till grund 
för djupare samarbeten. Dessa konkreta kriterier kan ge en insikt i de praktiska 
verksamheterna kring hur man bland annat kommunicerar, och även hur 
kommunikationen ser ut på andra liknande arbetsplatser. Resultaten kan också 
betyda att en tydligare bild av rektorns position och ansvar belyses. Rektorn är en 
viktig del av TLC-modellerna och denna konkreta uppställning av kriterierna som, i 
synnerhet, ingår i Modell D kan ge en djupare förståelse för hur viktig rektorn är i 
samarbeten inom skolan.  

 Skillnader kopplat till utbudet av gymnasieprogram 
Intressant att diskutera är de fyra olika skolornas programutbud och på vilket sätt 
det kan påverka resultatet av undersökningen. Tre av skolorna är mer renodlade 
teoretiska skolor medan den fjärde har en bredare variation av teoretiska och 
praktiska gymnasieprogram. På två av de mer teoretiskt inriktade skolorna når 
samarbetet Modell C vilket kan tolkas som att lärare och skolbibliotekarier är på en 
mer jämn nivå och har närmare till samtal. Även om Evas samarbete med lärare 
passar i Modell B framgår det i intervjun att hon arbetar brett med så många som 
möjligt. Detta blir tydligt utifrån Annas situation då hon menar att det faller sig 
naturligt att samarbeta med de lärare som tillhör samhällsvetenskap och humaniora. 
Detta visar att skolbiblioteket lättare kan komma in och ta plats där det går att 
koppla till något som ligger relativt nära, som exempelvis samhällsvetenskap. 
Programutbudet ligger till grunden för skolans identitet och skolor blir olika i 
förhållande till varandra. Maria som arbetar på en estetisk inriktad skola har lätt för 
att planera och genomföra projekt med lärarna då hon menar att lärarna på den 
skolan är kreativa och nyfikna på nya projekt. Karin har en liknande situation där 
lärarna undervisar i teoretiska ämnen vilket skapar en närhet mellan bibliotekarie 
och lärare. Att samarbeta med lärare i praktiska ämnen framgår inte på något sätt 
som omöjligt, därför är det intressant att i framtiden fokusera ytterligare på hur 
samarbetet är mellan skolbibliotekarier och praktiska ämneslärare.  

 Går det att göra alternativa tolkningar av resultatet? 
En möjlig tolkning av resultaten skulle vara att analysens fokus ligger på 
individerna och hur relationen mellan skolbibliotekarier och lärare som enskilda 
individer. Vårt fokus utgår från samarbete som möjliggörs genom bland annat hur 
mycket plats de får för samplanering, ifall rektor ger dem utrymme och är delaktig i 
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skolbibliotekets verksamhet. Det skulle vara möjligt att analysera resultatet utifrån 
personkemin mellan dem och kanske också lägga fokus på arbetsplatserna i sig. 

 Förslag på framtida forskning 
Biblioteksplanen har visat sig ha en framträdande roll i vardagssamarbetet för de 
skolbibliotekarier som vi intervjuat, eller förväntas ha det i Annas fall. Detta skulle 
vara en intressant ingång för framtida forskning inom området då kungliga 
biblioteket uppmätte att endast lite drygt hälften av skolbiblioteken i Sverige har en 
biblioteksplan att arbeta efter (Kungliga Biblioteket, 2016, s. 36). Vi håller med 
Julien och Pecoskie (2009) samt Christiansen et.al. (2004) om att forskning om 
lärares och rektorns roll i samarbetet inte bara borde undersökas ur ett bibliotek- och 
informationsvetenskapligt perspektiv, utan problemet förtjänar att erkännas i andra 
vetenskapliga arenor. Vi anser även att en undersökning som denna men i större 
skala skulle kunna bidra till intressanta insikter i hur skolbibliotekarierna upplever 
framgångar och svårigheter i sin arbetssituation och kanske på så sätt bidra till idéer 
kring innovativa lösningar på problemet.  
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Sammanfattning 
I denna uppsats har samarbetet mellan skolbibliotekarier och lärare undersökts 
utifrån TLC-modellerna utvecklade av Patricia Montiel-Overall. Vi har genomfört 
kvalitativa intervjuer med fyra skolbibliotekarier på fyra olika kommunala 
gymnasieskolor, en med en blandning av teoretiska och praktiska gymnasieprogram 
och tre med övervägande teoretiska gymnasieprogram varav en skola av de senare 
tre är estetiskt inriktad. 

Resultatet visar att tre av skolbibliotekarierna lägger stor vikt vid att de har en 
biblioteksplan att arbeta efter, medan den av dem som ännu inte har någon förklarar 
hur detta i framtiden kommer att assistera henne i arbetet. Samarbetet upplevs som 
bra överlag, däremot finns det lärare som bibliotekarierna inte samarbetar med. Men 
det finns samtidigt en konsensus kring att de samarbeten med lärare de har fungerar 
bra. Samtliga upplever att rektorn stöttar deras idéer och har förtroende för dem, 
bland annat i utvecklandet av biblioteksplanen. Men de menar att rektorn inte är 
fullt medveten om vad skolbibliotek gör, vad det kan bidra med och att de önskar att 
rektorn hade en tydligare plan för skolbiblioteket samt inför åtgärder för att främja 
bibliotekets utveckling. Det finns påtagliga skillnader i de olika skolornas 
programutbud och detta påverkar förutsättningarna för samarbetet, de mer teoretiskt 
inriktade skolorna i denna uppsats visar på något djupare samarbeten. 

I analysen utifrån TLC-modellerna finner vi att två av skolbibliotekarierna har 
samarbetsmönster som passar in i Modell B (Cooperation) då de inte planerar 
samarbeten tillsammans med lärarna. Samarbetsstrukturen de övriga två beskriver 
passar in i Modell C (Integrated Instruction) då de planerar projekt och lektioner 
tillsammans med lärarna. 

I och med att biblioteksplanen här visat en viktig roll på de skolbibliotek vi 
undersökt anser vi att det är intressant att forska vidare om den roll som 
biblioteksplanen har för skolbiblioteken. Vi ser även att rektorer och lärares roll i 
samarbetet bör undersökas närmare och inte bara inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap utan även inom andra forskningsdiscipliner. Till sist ser vi en 
fördel i att göra liknande undersökningar i större skala för att få en djupare 
förståelse för samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier ur skolbibliotekariens 
perspektiv. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide: 

Hur arbetar ni mot elever? 

Hur arbetar ni mot lärare? 

Hur arbetar ni mot rektor? 

Hur tas bibliotekets arbete emot på skolan? 

Har biblioteket medvetna riktningar sig mot elever med annan språkbakgrund? 

Hur ser stödet från rektor ut för genomförande av projekt? 

Är biblioteket en egen ö eller är det integrerat i skolans verksamhet? (deltagande på 
möten, särskilda möten kring biblioteket) 

Finns god återkoppling från klassrummet på hur t.ex. användarundervisningen tagits 
emot av eleverna? (och lärarna?) 

Hur nära jobbar biblioteket med eventuell specialpedagog? 

Får biblioteket ta del av information kring vilka elever som är i behov av extra stöd? 
(t.ex. läs- och skrivsvårigheter osv.) 


